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Dit overleg is aangevraagd door 2 omwonenden van het plangebied De Bleek om de toekomstige 
ontsluiting op Willeskop te bespreken.  
 

• Op de laatste schetsen, gepresenteerd tijdens de bewonersavond, is er een T-splitsing op 
Willeskop getekend. De gemeente geeft aan dat er nog verkeersstudies uitgevoerd moeten 
worden voordat definitief besloten kan worden of de ontsluiting een T-splitsing of rotonde 
wordt.  

• De provincie beoordeelt vervolgens het voorstel op onder andere veiligheid. 

• De omwonenden geven aan het belangrijk te vinden dat geluidbelasting wordt meegenomen 
in de scenario studies, inclusief de geluidsbelasting van de woningen langs Willeskop aan de 
Julianalaan.  

• Tijdens de bouwperiode zal het verkeer vanuit het nieuwe bouwplan nog via de weg De Bleek 
worden afgewikkeld. In de eindsituatie is het plan nu om het verkeer via Willeskop af te 
wikkelen en via de Bleek alleen aantakking voor langzaam verkeer te maken dan wel deze 
eenrichting te maken. Dit wordt nog onderzocht door de verkeerskundige.  

• De zorg van de omwonenden zit in toename van verkeer op Willeskop en daarmee ook een 
geluidstoename. 

• De omwonende adviseren om fysieke maatregelen mee te nemen in de planvorming om 
snelheid op Willeskop te minderen. Een suggestie is om visuele obstakels toe te passen.  

• Omwonenden pleiten voor uitbreiding van de bebouwde kom door middel van een 50 km bord 
nabij rotonde Willeskop 

• Tevens willen de omwonenden dat wordt gekeken naar mogelijkheden van geluidswering voor 
de bewoners aan de noordkant.  

• Gemeente neemt de adviezen en suggesties mee in de verdere planvorming.  

• Zodra de verkeersplannen verder zijn uitgewerkt, zal de gemeente deze delen met de 
deelnemers van dit overleg. De verkeersstudies en ontwerpen van de aansluiting op Willeskop 
worden later dit jaar ook openbaar gemaakt in de bestemmingsplan procedure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


