
Goedenavond voorzitter en aanwezigen 
 
Ik spreek namens de bewoners van de Beatrixlaan onze mening uit over 
de groeninrichting in onze straat en dat in perspectief met het 
Groenstructuurplan voor de komende 5 jaar. 
 
Groen staat niet alleen voor de kleur groen. Er zijn meerdere 
spreekwoorden waar het woord in voor komt. Bijvoorbeeld: groen en 
geel ergeren, in ons geval de onveilige verkeerssituatie. Het gras aan de 
andere kant van de heuvel is altijd groener, waar we natuurlijk op hopen. 
 
Echter er is meer. Dat blijkt uit het lijvige rapport van 197 pagina’s. 
 
Een paar kleine passages in het groenstructuurplan trokken onze 
aandacht. Het gaat om de Pr. Beatrixlaan. Deze relatief korte items 
hebben grote gevolgen voor onze straat. 
 
Er is het idee opgevat om de heesters te gaan vervangen door gazon. 
Wij vinden het geen goed plan. Nieuwe bomen planten is 
kapitaalvernietiging, daar de huidige er nog niet zo lang staan. Niet 
duidelijk is of het voor beide zijden van de straat bedoeld is. 
 
“Waarom wij dat vinden” is uitgebreid schriftelijk beargumenteerd. 
Daarvan heeft u de stukken ontvangen. 
 
Opvallend is, dat er na goedkeuring van het plan geen inspraak meer 
mogelijk is, maar beperkt wordt tot het informeren/meedelen aan 
burgers. Vandaar op de valreep onze zienswijzen. Onze contacten met 
de wijkuitvoerder waren en zijn goed. Alleen maar complimenten. Dus 
waarom deze plotselinge ommezwaai? Door deze aanpak zal het 
draagvlak onder de burgers bepaald niet beter worden. 
 
Onze straat is in de afgelopen 10 tot 15 jaren geleidelijk aan veranderd 
van een rustige omgeving in een rumoerige en drukke plek. Het is 
begonnen met de komst van de wijk Weteringlanden. Daarna de komst 
van feestterreinen, hangplekken en het dempen van de ijsbaan. 
Vervolgens de nieuwe wijk Westerbouwlanden Noord met haar eigen 
thema’s water en groen. Als klap op de vuurpijl het doortrekken van de 
Pr. Beatrixlaan naar de Jachtlusterallee. En nu omvorming naar gazon. 
Dat wordt te veel.  
 
Het aangezicht van de straat is prima in orde zoals het nu is ingericht en 
aanpassen aan het nieuwe traject Pr. Beatrixlaan is niet nodig.  



 
Onze straat wordt in het plan gekenmerkt als een hoofdstructuur in 
verband met gebiedsontsluiting van Nieuwleusen richting Zwolle. 
Verkeersdeelnemers maken daar dankbaar gebruik van gezien de 
extreem toegenomen verkeersbewegingen. 
 
De Heesters zorgen voor een afscherming van direct zicht op de weg. 
Bovendien dempen zij het geluid. In verband met beperkt zicht op de 
kruisingen worden verkeersdeelnemers gedwongen tot afremmen. 
 
Gras zou kinderen kunnen verleiden tot spelen en dat is levensgevaarlijk 
en daarom ongewenst. Gras leidt onherroepelijk tot hondenpoep 
ondanks het strakke beleid van de gemeente. 
 
We hebben begrepen, dat er niet gesneden wordt in de WSW 
medewerkers. Dat doet ons goed. 
 
Toch even extra aandacht voor de veiligheid in onze straat. 
Weggebruikers hebben geen besef hoe hard zij rijden. Zij beschouwen 
het als een 60 km weg. Dit is een groot probleem. 
Dan hebben we het nog niet over een aantal auto’s die met 
duizelingwekkende snelheid langs razen ondanks de wegen van rechts. 
Het is een wonder dat er nog geen ernstig ongeval is geweest. Onlangs 
heb ik de politie nog gebeld toen er weer a-sociaal hard rijdende auto’s 
langs kwamen. Zij konden daar weinig aan doen op dat moment. Ik 
moest maar kentekens noteren en foto’s maken. Dat leek mij geen goed 
idee. Ik moest het bij de gemeente melden. Dat is dan bij deze gedaan. 
Maatregelen zijn nodig. Wellicht meenemen in het geactualiseerde 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2009 en herinrichten door 
middel van asverspringing of een slinger.  
 
Dit moest ik even kwijt. 
 
Terugkomend op het structuurplan wil ik besluiten met het dringend 
verzoek om het plan ten aanzien van de Pr. Beatrixlaan aan te passen 
en het struikgewas in stand te houden. Ook nieuwe bomen planten is 
niet nodig. 
 
Dank u voor de aandacht. 
 
 


