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Voorbereidingen: asfalt,
groen en procedures
Er staat nog heel wat te gebeuren voordat het echte werk aan de Europalaan start. Zo zijn er
geluidprocedures en twee ruimtelijke ordeningsprocedures (zie hiervoor de achterzijde van deze
nieuwsbrief). Intussen werken ook twee bureaus hard aan de voorbereiding van het civiel- en het
cultuurtechnische deel.
Met civieltechnisch bedoelen we alles wat te maken heeft met de
verharding van de wegen en fietspaden. Ook het straatmeubilair en
bijvoorbeeld het aanpassen van de verkeerslichtinstallaties behoren
hiertoe. Het cultuurtechnische deel bestaat uit het groen dat rond de
weg te vinden is; het gras, de bomen en de struiken.
Twee bureaus
Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest, zijn twee bureaus
geselecteerd. Zij gaan nu aan de slag met het maken van bestekken (de
werkomschrijving en de bijbehorende tekeningen).

Moeraseiken nabij kruising Leenderweg (grenzend aan achtertuinen Hazestraat)

Groenontwerp belangrijk
Als we kijken naar de planning dan moet het civieltechnische
bestek eind van dit jaar gereed zijn. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland vanaf april 2010. Het bureau dat het
nieuwe groenontwerp maakt, begint met het inventariseren van
de bestaande bomen (zoals de moeraseiken, zie foto’s). Op basis
daarvan wordt een groenstuctuurvisie gemaakt. De beplanting
krijgt een belangrijke rol in het project; het maakt de Europalaan
herkenbaar. Als er een groenplan beschikbaar is, wordt dit op
een inloopavond getoond. De uitvoering wordt afgestemd op
de aanleg van de verharding en uiteraard wordt de beplanting
alleen in het plantseizoen aangebracht aansluitend op de
werkzaamheden aan de weg.
Voorwaarde bij de uitvoering van alle werkzaamheden is dat ze
pas mogen starten als alle procedures qua geluid en ruimtelijke
ordening zijn afgerond.
Moeraseiken nabij de Parallelweg-Noord

Ontwerpbesluit Wet Geluidhinder ter inzage
De reconstructie van de Europalaan is gericht
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De Ruimtelijke Ordeningsprocedures
De gemeente wil de Europalaan geschikt maken
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In beide gevallen komt er een rotonde. Maar voor
zo’n rotonde is meer ruimte nodig dan de huidige
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ontwerp-vrijstellingsbesluit en de ruimtelijke onderbouwing. Hierin staat
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Twee belangrijke punten waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast: de rotonde bij
de Bakkerstraat-Wolbergstraat (links) en de turborotonde bij de aansluiting op De Vest (rechts)
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