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Programma bewonersavond Landsteinerlaan
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19.00 uur Digitale inloop

19.30 uur Welkom en doel avond

19.35 uur Toelichting op voorlopig ontwerp

19.55 uur Vragen en antwoorden over het ontwerp

20.10 uur Korte pauze

20.15 uur Vervolg vragen en antwoorden over het ontwerp

20.45 uur Toelichting op vervolgstappen

21.00 uur Einde 
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Proces
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 Integrale aanpak:
 Vervangen rijbaan
 Deels vervangen riolering
 Klimaatverandering
 Verkeersveiligheid

 Doel:

Een aantrekkelijke, veilige en  
leefbare omgeving creëren!
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Proces
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 Juni-juli: Op halen wensen en eisen 
 Rondgang door de wijk met gemeente, online platform en werkgroep

 Juli: Schetsontwerp
 Opstellen schetsontwerp, afstemming met gemeente en werkgroep

 Aug-nov: Voorlopig ontwerp
 Uitvoeren onderzoeken
 Opstellen voorlopig ontwerp, afstemming met gemeente en rondgang door de 

wijk met werkgroep
 Online platform 
 Bewonersavond

 Dec-jan: Definitief ontwerp
 Online platform 
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Uitgangspunten
en onderzoeken
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Voormalige 
stortplaats

 Openbare ruimte 
 Water
 Bodemonderzoek
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Uitgangspunten en onderzoeken
 Verkeer
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Uitgangspunten en onderzoeken
 Groen



08 december 2021

Wensen omgeving
 Verkeer

 Minder sluipverkeer
 Minder hard rijden 
 Trottoirs verbinden en verbreden
 Geen geparkeerde auto’s op stoepen of in het groen
 Zicht op zijstraten en in bochten verbeteren

 Water
 Afwatering verbeteren

 Groen
 Meer variatie in groen

 Verlichting
 Voorkomen van binnen schijnende verlichting
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Resultaat vertaald in Voorlopig Ontwerp 25 november 2021
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Basisprofiel  Maten en gebruik
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Basisprofiel                                                    Materialen
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Basisprofiel Afwatering op groenstrook
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Basisprofiel Afwatering
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Water in wadi’s

Water in groenstrook

Water 
afvoeren



08 december 2021

Basisprofiel Overal een voetpad
 Voetpaden: 1,80m breed zodat er twee mensen 

naast elkaar kunnen lopen.
 Netwerk sluitend maken, zodat ommetjes 

gemaakt kunnen worden.
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Basisprofiel Parkeren op de rijbaan
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Veel parkeren op eigen terrein.

Nu ruimte genoeg om aan 
weerszijde van de straat te 
parkeren (ongeveer 200 auto’s).

Straks mag men aan weerszijde, 
maar als er al één auto staat, dan 
mag u niet de straat blokkeren. 

Globale inschatting parkeren op 
straat straks ongeveer  100  auto’s.
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Groenprincipe      Aanplant nieuwe bomen en struiken
 Bomen met name in het westelijk deel 
 Struiken, bloemrijk grasmengsel op zonnige plaatsen
 Enkele speciale plekken met bloem en kleurrijke vaste planten
 Opschonen van onder-beplantingen 
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Verkeer-basis Snelheid remmende Plateau’s
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 Plateau (verhoogd)



08 december 2021

Verkeer-basis Attentie verhogende kruisingsvlakken
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Verkeer-basis Verbeteren zicht op kruisingen
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Verkeer-basis                                  Voorrang van rechts
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Verkeer-special Toegangspoort 30 zone
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Visualisatie Sassenlaan
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Verkeer-special Parkeren in binnenbocht
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 Grasbeton parkeervakken in 
binnenbochten Schweitzerlaan 
(ongeveer 12 plekken)
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Visualisatie Schweizerlaan
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Visualisatie Landsteinerlaan
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Vragen?
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Vervolg
 Dec-jan 2022: Definitief ontwerp

 Online platform 
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