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Agenda

• Inleiding
• Aanleiding 
• Vraag aan ons
• Wie zijn wij

• Terugblik vorig wijkoverleg
• Stappenplan
• Hoe nu verder?



Aanleiding



Aanleiding

Twee moties met betrekking tot verkeersveiligheid Weimarstraat
• Aanvullende maatregelen tegen overlast Weimarstraat
• Verkeersluwe Weimarstraat

Plan voor een herinrichting van de Weimarstraat tussen Beeklaan en 
Valkenboslaan opstellen m.b.v. een participatietraject



Vraag aan ons

• Opstellen plan van aanpak om invulling te geven aan het 
participatietraject met input van verschillende belanghebbenden. 

• Hoe komen we tot een goed ontwerp waar iedereen achter staat?
• Wie betrekken we wanneer en op welke manier?



Wie zijn wij?



Terugblik vorig wijkoverleg



Terugblik vorig wijkoverleg

• Digitaal overleg via Teams
• Globale aanpak gepresenteerd
• Reacties in Padlets: 

• Wat vindt u goed? 
• Wat vindt u minder goed?
• Ideeën over het verzamelen huidige ervaringen en ideeën
• Ideeën over samenstelling klankbordgroep
• Ideeën over wijze van terugkoppeling naar alle belanghebbenden



Stappenplan



Totaal plan van aanpak
1. Startoverleg projectteam
2. Huidige knelpunten en wensen 
3. Eerste klankbordgroepbijeenkomst 
4. Tweede klankbordgroepbijeenkomst 
5. Uitwerking verschillende varianten
6. Derde klankbordgroepbijeenkomst 
7. Opstellen concept schetsontwerp 
8. Informatieavond (voor alle geïnteresseerden)
9. Afronden schetsontwerp

(Indien Nodig: Vierde klankbordgroepbijeenkomst)



1. Startoverleg projectteam 

• Alle relevante gemeentelijke disciplines en politie
• Vaststellen kaders



2. Huidige knelpunten en wensen  

• Online enquête
• Gesprekken in de straat



Online enquête

• 3e deel Weimarstraat en de direct aansluitende zijstraten (via brief gemeente)
• Passanten via QR-code op posters
• Vragen naar knelpunten en verbetersuggesties 
• Opgeven voor klankbordgroep (met motivatie)



Gesprekken in de straat

• Bewonersorganisaties
• Ondernemers
• Kindcentrum Toermalijn 



3. Eerste klankbordgroepbijeenkomst

• Samenstellen klankbordgroep (15 – 20 personen)
• Vertegenwoordiging van in ieder geval bewoners, ondernemers en 

belangenorganisaties
• Uit enquête en evt. rechtstreekse benadering

• Inhoud
• Bespreken huidige situatie  
• Presentatie enquêteresultaten en terugkoppeling gesprekken
• Bespreken en vaststellen van doelen die we willen bereiken
• Kort verslag op projectpagina en terugkoppeling in wijkoverleg



4. Tweede klankbordgroepbijeenkomst

• Korte terugblik resultaten eerste bijeenkomst
• Bedenken en bespreken van kansrijke maatregelen en de voor- en 

nadelen van elke maatregel
• Kort verslag op projectpagina en terugkoppeling in wijkoverleg



5. Uitwerking verschillende varianten

• Uitwerking ideeën klankbordgroep in een aantal varianten
• Verkennen haalbaarheid (technisch, juridisch, financieel)
• Op een rij zetten van voor- en nadelen per variant



6. Derde klankbordgroepbijeenkomst

• Korte terugblik resultaten tweede bijeenkomst
• Presentatie verschillende varianten
• Bepalen voorkeursvariant
• Kort verslag op projectpagina en terugkoppeling in wijkoverleg



7. Opstellen concept schetsontwerp

• Uitwerking voorkeursvariant in concept schetsontwerp
• Presentatie van schetsontwerp met beknopte toelichting op één of 

meerdere posters of panelen in de straat



8. Informatieavond

• Presentatie aanleiding, proces en resultaten van doorlopen stappen
• Toelichting op concept schetsontwerp 
• Mogelijkheid tot stellen van vragen en doen van suggesties voor 

aanpassingen 
• Kort verslag dat samen met presentatie en concept schetsontwerp op 

projectpagina wordt geplaatst



9. Afronden schetsontwerp

• Definitief schetsontwerp
• Kostenraming
• (Indien nodig: Vierde klankbordgroep)



Resultaat

• Rapport
• Resultaten enquête en gesprekken
• Vastgestelde doelen
• Varianten met voor- en nadelen
• Beschrijving voorkeursvariant 
• Ontwerptoelichting

• Ontwerptekening
• Kostenraming



Vragen?



Hoe nu verder?



Hoe nu verder

• Definitief maken Plan van Aanpak
• Maken van bijbehorende offerte 
• Als gemeente akkoord gaat: start van ontwerpproces
• Totale doorlooptijd, vanaf opdrachtverlening, 6 – 8 maanden



Bedankt voor uw inbreng!
Tot ziens!


