Van: Jon Foster <foster.jon@hotmail.com>
Datum: 9 december 2013 10:37:01 GMT+01:00
Aan: Ellen Ravelli <ellen.ravelli@xs4all.nl>
Onderwerp: Tijpoort Brug

Beste Ellen,
 
Ik zou je willen vragen om onderstaande op te nemen op de website www.plantij.nl.
 
De discussies rond de twee (nog te realiseren) "Plan Tij" bruggen zijn op dit moment heel actueel.
 
De  "Getijtafel" brug (helemaal aan het einde van de Tijpoort) wordt sowieso gerealiseerd. Dat is nu inmiddels definitief besloten.
 
De "Tijpoort" brug (direct verbinding met Wantij Park) is nog niet definitief.  Men heeft  tot uiterlijk aanstaande woensdag 11 december de mogelijkheid om alsnog een zienswijze te indienen op het "ontwerp-besluit" van dit brug.
 
Omdat dit brug mogelijk risico's en nadelen voor Plan Tij met zich meebrengt,  ben ik zelf van plan om een zienswijze in te dienen. Ik heb me kort verdiept in het bestemmingsplan + ontwerp-besluit Tijpoortbrug, waarin ik het volgende las:..........
 
Doel van de brug: "De brug naar het Wantijpark koppelt het plangebied aan dit park, zowel ten behoeve van bewoners en als onderdeel van een route vanuit het Reeland naar het park als alternatief voor de Baden Powelllaan, die als onveilig wordt ervaren.”
 
................Blijkbaar is één van de doelen van dit brug, de Badenpowelllaan te ontzien van verkeer naar de Wantijpark toe. Na de komst van de "Tijpoort" brug, is het de bedoeling dat verkeer (lopend, fietsend, en auto's) niet langer (of minder) over de Badenpowelllaan gaat. Men heeft de ambitie deze verkeer  te herleiden over 'onze' Tijpoort richting de Wantijpark. Ik ben hier best wel van geschrokken: wat zijn hiervan de gevolgen? Waarschijnlijk, als Tijpoort wordt gebruikt als toegangsroute naar de Wantijpark, dan krijgen we mogelijk veel hinder in de vorm van parkeeroverlast, zwerfvuil, geluidsoverlast, enz.enz. .......  Ik weet het niet, maar ben van mening dat voorkomen beter is dan genezen. Verder zou ik een ieder graag de volgende overwegingen mee willen geven:
 
De brug Getijtafel aan het einde van de Tijpoort wordt sowieso gerealiseerd. De ontsluiting van de wijk wordt daarmee voor de inwoners al sterk verbeterd. Mogelijk geeft dat al wel de nodige extra overlast, bijvoorbeeld in de vorm van inbraken (de bruggen geven inbrekers meer vluchtroute mogelijkheden). Ik heb zelf 's nachts al eens achter een Bulgaarse auto aangereden, die als ongenode gast in de wijk rondreed. (Uiteraard heb ik toen de Politie ingeschakeld). Een tweede brug maakt dit risico alleen maar groter.
 
Verder geeft de brug toegang tot het park, niet alleen voor inwoners van Reeland en inwoners van Plan Tij, maar ook voor anderen. Voor het Wantijpark staan nu vaak heel veel auto’s op zondag geparkeerd. Staat een deel daarvan straks bij ons in de wijk? Tijdens de vergaderingen van de mandeligheid wordt de snelheid van auto’s, vooral op het eerste gedeelte van de Tijpoort veelal besproken. Gaat dit niet alleen maar toenemen? Deze auto’s moeten ook ergens parkeren. Door de schuine stoepen, kan er niet bekeurd worden, schijnt het.
 
Na de maandag avond zomer concerten, is er altijd veel rommel op straat in de Wantijbuurt. Daar zorgt de gemeente dat dat wordt opgeruimd. In onze wijk betreft het echter mandelig gebied: moeten wij dan op gaan draaien voor de kosten van het opruimen?
 
Verder zag ik in het ontwerp-besluit Tijpoortbrug, dat er ook een enorm hekwerk komt als remmingwerk en wachtplaats, aan iedere zijde van de brug. Totaal ca 100 meter langs de lengte van de oevers. Ik zou zelf niet echt blij zijn als dit achter mijn huis zou komen, dus begrijp dat die direct betrokkenen daar ook niet erg blij mee zijn. Ook zal 'onze' bever familie bedreigd worden door de komst van dit brug. De beverburcht ligt luttele meters van de geplande brug af.
 
Ik heb dus grote twijfels, daarom ga ik ook een zienswijze indienen op het ontwerp-besluit Tijpoortbrug. Dit moet uiterlijk aanstaande woensdag 11 december gebeuren.
 
Zou een ieder die ook (grote) twijfels heeft bij de Tijpoortbrug mij kunnen mailen via foster.jon@hotmail.com. Ik zou graag willen kijken of anderen bereid zijn mijn zienswijze te ondersteunen.
 
Met vriendelijke groeten,
Jon Foster

