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Werkgroep bewoners De Bleek:  4 leden van de klankbordgroep  
 
 
De vragen en suggesties uit de vorige bijeenkomst zijn door de gemeente uitgewerkt en worden vandaag 
besproken. 
 

A. Planvoorstel bij provincie 
De klankbordgroep heeft gevraagd of er nog wel ruimte is om hun wensen en ideeën te verwerken nu het 
planvoorstel voor De Bleek in april is ingediend bij de provincie. De gemeente bevestigt dat dit het geval is.  
 
B. Fasering 
Het plan wordt in 3 fasen ontwikkeld, van zuid naar noord. De gekozen faseringsrichting heeft te maken 

met de grondposities en hinderzones.  

C. Verkeer 
De klankbordgroep maakt zich zorgen over de verkeersbelasting van De Bleek. Er is daarom gekeken naar 

mogelijkheden om de extra belasting vanwege de bouwplannen te beperken. Doel van de gemeente en 

klankbordgroep is om het nieuwbouwplan in de eindsituatie volledig te ontsluiten rechtstreeks op de 

Willeskop. De aansluitingen naar De Bleek zouden dan ofwel alleen voor l calamiteiten- en fietsverkeer zijn 

ofwel eenrichtingsverkeer gemaakt kunnen worden. Dit voorstel wordt verder uitgezocht door de 

verkeerskundige. In de tijdelijke situatie moeten de bewoners wel rekening houden met extra verkeer op 

De Bleek. 

De klankbordgroep vraagt om maatregelen om de overlast van bouwverkeer te beperken. Het voornemen 

is om een bouwweg vanuit de noordkant al bij aanvang van het plan aan te leggen, zodat het bouwverkeer 

niet over De Bleek hoeft. 

D. Situatie bij Van der Horst 
De gemeente heeft afspraken gemaakt met de eigenaren om het laden en lossen op eigen terrein mogelijk 

te maken. Die afspraken zijn nu nog niet nagekomen. De eigenaren hebben verzekerd dat dit deze zomer 

alsnog gebeurt. De gemeente zal hierop toezien. 

E. Groen 
Op verzoek van de klankbordgroep is gekeken of het mogelijk is om het park langs De Bleek door te 
trekken naar de zuidkant. Dit is inderdaad mogelijk. Het park wordt dan wel iets minder breed.  
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