Voorstel voorlopig ontwerp openbare ruimte
Het (Voorlopig) ontwerp openbare ruimte dient herzien te worden.
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De parkeercapaciteit van het Bredewater moet gehandhaaft blijven.
Het twee richtingen fietspad en trottoir aan de oostkant van het Bredewater moet,
in verband met de veiligheid van de voetganger en fietser, gescheiden worden in
aparte aangelegde paden.
Omdat alle parkeercapaciteit aan de westkant van het Bredewater komt te liggen
dient het tracé vanaf inrit Groenewater tot aan de kop van het Bredewater
aansluiten op die vanaf de Meerzichtlaan – Groenewater rechtdoor getrokken te
worden.
Aan de westkant van het Bredewater, vervalt het fiets- en voetpad en wordt als wadi,
vanaf rotonde Meerzichtlaan, inclusief het grasveld gelegen tussen Dijkwater en
Ganzewater, tot aan het stationsgebied/kop Bredewater, ingericht.
Hierop aansluitend dient van alle naast liggende gehandhaafde en verplaatst
parkeerplaatsen de bestrating door waterdoorlatende bestrating vervangen te
worden en sluit dan prima aan op de in te richten wadi. Dit ook te doen voor alle
parkeerplaatsen inrit Groenewater.
Parkeren van bewoners en hun bezoekers van de Entree dienen binnen de te
ontwikkelen woon- blokken te geschieden om uitwijkend gedrag te voorkomen en
hiermee te voldoen aan eerdere uitspraken over uitwijkend parkeergedrag.
Zoals eerder gesteld dient er volop ingezet te worden dat de verkeersintensiteit
maximaal beperkt wordt door de verkeerstromen van en naar het bebouwde deel
van de Entree niet via het Bredewater te laten verlopen. Dit vraagt om
herontwikkeling van de aan- en uitrij routes naar en van de bebouwing van de wijk de
Entree.
Wanneer bovenstaande te realiseren is zou er zelfs gedacht kunnen worden om,
inclusief het gestelde omtrent de parkeervoorzieningen / -plaatsen, het tracé van het
Bredewater , max. 30 km/u, in te richten vergelijkbaar met de Clauslaan en de
DR. J.W. Paltelaan, alleen dan wanneer de veiligheid van het fietsverkeer maximaal
gewaarborgd is, waarbij dan mogelijk ook aan de oostkant, vanaf de rotonde
Meerzichtlaan tot aan de kop van het Bredewater, een wadi met looppad
gerealiseerd kan worden.
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