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Geachte heer De Leeuw,

U heeft ons namens de bewoners Van der Lelysingel een brief gezonden. Met deze brief informeert u ons
over de bevindingen van de bewoners van de Van der Lelysingel over hun directe woonomgeving. Ook
doet u een aantal suggesties om deze woonomgeving te verbeteren. Onderstaand geven wij u een reactie
op eerdergenoemde brief.

Van der Lelysingel
Uw constatering en ervaring dat de inrichting van uw woonstraat na reconstructie beter en fraaier is
geworden waarderen wij. Wel benoemt u een aantal aandachtspunten. Zo vindt u dat de gereden
snelheid van het verkeer op de Van der Lelysingel (te) hoog is en vraagt u of een snelheidsmeter
geplaatst kan worden. Onlangs hebben wij een snelheidsmeter geplaatst om het verkeer te attenderen op
de gereden snelheid. Deze meter heeft circa twee weken actief gestaan.
Ook heeft u geconstateerd dat verkeer op de rotonde (Van Heutszpark) dikwijls over de rotonde
rechtdoor rijdt waardoor er een onverwachte situatie kan ontstaan voor overstekende fietsers en/of
voetgangers. Door de compactere vormgeving van de rotonde dient er een overrijdbare strook
beschikbaar te blijven voor met name grote(re) voertuigen. Door deze strook met basaltblokken vorm te
geven wordt de automobilist gestimuleerd om gebruik te maken van de asfaltverharding. Het blijft echter
mogelijk dat automobilisten deze strook gebruiken om recht over de rotonde te rijden. Momenteel
beraden we ons op een maatregel welke het bedoelde gebruik van de rotonde zal bevorderen.
In uw brief merkt u verder op dat er weinig parkeerruimte is en dat de opritten naar de woningen steil
zijn waardoor met (aan)gepaste snelheid gereden moet worden. Wij hebben hiervan kennisgenomen; wij
zien echter geen noodzaak om aanpassingen te verrichten. De door u benoemde schade(s) aan de
lichtmasten is inmiddels hersteld.

Van Heutszpark
Over het nabijgelegen Van Heutszpark heeft u aangegeven dat in de bomen dode takken zitten en dat
gedurende de broedtijd overlast wordt ondervonden van kraaien. Tijdens ons telefonisch contact van 9
maart 2018 heeft u aangeboden bereid te zijn om met aanwonenden ondersteunende werkzaamheden uit
te voeren in het park. Wij waarderen dit aanbod.

Omtrent uw voornoemde constatering(en) en uw aanbod om ondersteunende werkzaamheden te
verrichten adviseren wij u contact op te nemen met de heer W. Fransen, teamleider van buitendienst
Coevorden-zuid. Hij is te bereiken middels het algemene nummer van de gemeente Coevorden,
telefoonnummer 14 0524.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij vervolg correspondentie adviseren wij u het zaaknummer 2623-2018 daarin op te nemen.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester
en wethouders van Coevorden,
teamleider Vastgoed & Infrastructuur,
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