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Het onderstaande tussenadvies aan de projectgroep zijn de eerste meningen die ik heb geformuleerd nav 
eerste bijeenkomst.  De eerste bijeenkomst betrof een informatie verstrekking door de projectleider en het 
bureau Juust. 
Dit Tussen Advies volstaat met het duiden van de eerste zwaarte punten die nav de presentatie naar voren 
kwamen. Er dient opgemerkt te worden dat gezien de beperkte tijd ook niet alle deelnemers aan het woord 
zijn geweest om hun kennis, zorgen, ideeën kenbaar te maken aan elkaar en met elkaar discussiëren.
De Tussen Adviezen bestaan uit drie delen:

VASTGESTELDE ZAKEN

- Unaniem is naar voren gekomen dat de deelnemers melden dat het hen gaat om het opheffen van 
de on-veiligheid van de Kloosterweg voor alle weggebruikers, dit is ook de reden dat men in deze 
werkgroep zit. 

- De huidige on-veilige situatie is het gevolg van de toenemende verkeersdruk, het eigendom 
(breedte) en huidige inrichting incl de bebording.

MENINGEN OVER/OP ONDERDELEN

- Binnen deze werkgroep leeft ook de vraag of er wel voldoende ruimte is voor een separaat fiets- en 
voetpad, gezien het aantal fietsers wordt dit als wenselijk aangegeven.

WENSEN/ PROGRAMMA  (FUNCTIONEEL OF RUIMTELIJKE)
- Met de groep zal in de volgende sessies gekeken moeten worden naar de functionele 

mogelijkheden en de daaruit komende ruimtelijke consequenties. Eerst zal daarvoor in de volgende 
sessie gekeken worden naar de kwalitatieve kansen (gebruik maken van referentie voorbeelden 
deelnemers). In de groep is naast de benodigde kennis en ervaring ook  de motivatie aanwezig om 
de randvoorwaarden aan te dragen voor een veilige, logisch routing en inrichting en daardoor een 
kwalitatieve uitstraling(uniciteit weg door bos) te creëren. Dit zal vastgelegd worden in de TA en het 
advies aan de projectgroep.
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