Aanvullende opmerkingen Leefbaarheidsteam Grasrijk inzake
inrichtingsplan Meerrijk (projectnr. 035-05)
Inrichting zuid-entree winkelcentrum Meerhoven
Het huidige plan voorziet in een voet-/fietspad aan de oostzijde van de inrit van de
parkeergarage. Voor fietsers komende vanaf het talud ontstaat hierdoor een onlogische
situatie. Zij worden naar de Grasbaan/Grassavanne geleid en staan daardoor aan de verkeerde
zijde van de weg voorgesorteerd. Om hun weg te vervolgen dienen fietsers een onlogische en
gevaarlijke oversteekmanoeuvre te maken. Vanuit het oogpunt van de automobilist komen
fietsers uit een onverwachte hoek. De rode markering op het inrichtingsplan (zie ook
hieronder) suggereert zelfs dat deze fietsers ‘van hun sokken’ worden gereden door afslaande
auto’s komende vanaf de Grassavanne.
Volgens de gemeente dienen fietsers komende vanaf het talud zich ruim voor de aansluiting
met de Grasbaan/Grassavanne van de linkerzijde (oostzijde) naar de rechterzijde (westzijde)
van de weg te verplaatsen. Naar onze mening is deze gedachte onlogisch. Er is voor fietsers
geen enkele aanleiding om voortijdig over te steken. Immers, zij worden middels het voet/fietspad gefaciliteerd door te rijden tot aan de bocht Grasbaan/Grassavanne. Bovendien leren
wij onze kinderen op het fietspad te rijden en niet op de rijweg voor autoverkeer. Des te meer
reden voor kinderen om tot aan de bocht Grasbaan/Grassavanne door te rijden (waar zij in het
huidige plan vervolgens aan hun lot worden overgelaten).
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Het is ons inziens een gemiste kans dat bij het eerdere ontwerp van de parkeergarage niet
goed over de projectgrens heen is gekeken en daardoor niet goed is nagedacht over de aan- en
afvoer van langzaam verkeer van en naar Grasrijk. De beste oplossing zou zijn geweest als de
ingang van de parkeergarage aan beide zijden was voorzien van een talud zodat fietsers direct
naar de juiste zijde van de weg worden geleid.
Wij hebben de gemeente tijdens het kwartaaloverleg van 16 september jl verzocht het voet/fietspad ter hoogte van het kruisende fietspad te beëindigen en niet door te trekken tot de
bocht Grasbaan/Grassavanne. Hierdoor ontstaat voor fietsers komende vanaf het
winkelcentrum een logisch plek om over te steken, namelijk via het kruisende fietspad. Het
beoogde voet-/fietspad tussen het kruisende fietspad en de bocht Grasbaan/Grassavanne kan
worden vervangen door een voetpad dat duidelijk is gescheiden van de rijbaan.
Als tweede oplossing zou een oversteek voor fietsers kunnen worden gerealiseerd ter hoogte
van het punt waar het nieuw aan te leggen voetpad kruist met het voet-/fietspad. Door het
voet-/fietspad aan de oostkant af te scheiden van de rijbaan wordt de oversteek benadrukt en
wordt tevens voorkomen dat auto’s over de gehele breedte van de weg (inclusief voet/fietspad) gaan rijden.
Hoogtebalk
Wordt de inrit ter hoogte van de bocht Grasbaan/Grassavanne voorzien van een hoogtebalk?
Zo ja, is het fietspad langs de Nieuwe Rundgraaf vanaf de Grasbaan/Grassavanne dan nog
bereikbaar voor de brandweer als deze via het fietspad naar het park wil rijden?
Basketbalveld
Verzoek van omwonenden om het basketbalveld aan de Grasbaan te verplaatsen naar het park
waar nu het asfalt van de parkeerplaats van het oude winkelcentrum ligt.
In-/uitrit fietsenstalling
Hoe is de voorrang geregeld ter hoogte van het punt waar de in-/uitrit van de fietsenstalling
aansluit op het voet- en fietspad parallel aan de busbaan? Hoe wordt de in-/uitrit van de
fietsenstalling vormgegeven? Als fiets- of voetpad? De verkeerssituatie moet duidelijk zijn,
temeer omdat het de directe schoolomgeving betreft.
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Waterhuishouding
In de beoogde situatie liggen de zandbak en het schoolplein respectievelijk 0.35 en 0.55
meter lager dan het ronde speelveld. De grond rond het ronde speelveld loopt op dezelfde
hoogte door tot aan de betonrand van het schoolplein. In de huidige situatie (d.w.z. zonder het
grote hoogteverschil) loopt de zandbak al geregeld vol met water. Hoe wordt gewaarborgd
dat het water bij de eerste de beste regenbui niet het schoolplein oploopt? Meer algemeen:
hoe is de afwatering in het gehele plan geregeld?

Maaibeleid talud
Wat is het maaibeleid ter hoogte van de zitgelegenheden op het talud?

01-11-2014

3/3

