maart 2017

verkeersmaatregelen

Geachte bewoner, ondernemer,
Op 6 maart 2017 is MFC Atlas in gebruik genomen door de scholen. Op het moment dat Atlas haar deuren opent
is de bouw van de woningen van Hartje Leusden (Kleine Beer-locatie) in volle gang. Ook start volgens planning
het bouwrijp maken van twee andere bouwlocaties: Hof van Asschat en Brinkhof.
Veiligheid, bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn belangrijk. Daarom is er een verkeerscirculatieplan opgesteld. Als iedereen zich hieraan houdt kunnen kinderen veilig naar school en naar huis en kan iedereen op een
prettige manier winkelen en verblijven in De Biezenkamp.
In de bijgevoegde plattegrond ziet u hoe De Biezenkamp bereikbaar is tijdens de bouwwerkzaamheden.
Op de achterzijde van de plattegrond wordt een en ander toegelicht.
Laten we samen zorgen voor een veilige, bereikbare Biezenkamp!

Met vriendelijke groet,

Projectorganisatie De Nieuwe Biezenkamp
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
Tel: 14 033
Fax: (033) 496 15 00
Email: info@denieuwebiezenkamp.nl

In de tekening ziet u hoe de diverse voorzieningen in De
Biezenkamp bereikbaar zijn tijdens de bouwwerkzaamheden en waar wordt geparkeerd.

Naar school? Fiets of wandel
Zoals u ziet is mfc Atlas vanuit alle windstreken per fiets en
lopend goed bereikbaar. Kinderen worden per fiets of lopend
naar school gebracht. Niet met de auto!
Moet u noodgedwongen uw kinderen toch met de auto naar
school brengen, dan parkeert u op de oranje gemarkeerde
plaatsen langs de Torenakkerweg en loopt u het laatste stukje
naar school (zie de paarse looproute).
Hoe fietst u van de Asschatterweg naar de
Hamersveldseweg en vice versa?
Voor fietsers is het winkelplein een logische doorsteek van de
Asschatterweg naar de Hamersveldseweg en vice versa.
Let op: als fietser bent u te gast op het winkelplein.
De fietsroute ligt nu (begin 2017) nog niet helemaal op de definitieve plaats omdat de nieuwe trafo nog wordt geplaatst.
Dit gebeurt half maart.
Routes bouwverkeer
Het bouwverkeer voor Hartje Leusden komt vanaf de Burgemeester de Beaufortweg en rijdt via de Hamersveldseweg
naar de Tolplaats. De route terug gaat via dezelfde wegen.
Het bouwverkeer voor Hof van Asschat en Brinkhof komt binnen via de Asschatterweg en rijdt ook weer weg via de Assachtterweg. De vrachtwagens keren op het bouwterrein.
Geen bouwverkeer tijdens piektijden
Met het oog op de veiligheid rijdt er tijdens de piektijden
geen bouwverkeer door het gebied. Mocht dit incidenteel
toch noodzakelijk zijn, dan gebeurt dit alleen onder leiding
van een verkeersregelaar. Vanzelfsprekend is het belangrijk
dat u als ouder ook altijd oplet.
Piektijden: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 8.15 en 8..45 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen
14.45 en 15.15 uur. Op woensdag tussen 8.15 en 8.45 uur en
tussen 12.00 en 12.45 uur.

Let op: Leerlingen van de Rossenberg volgen een continurooster en zijn alle dagen om 14.00 uur uit. Omdat dit een
kleine groep leerlingen is, geldt er dan geen piektijdregeling
en rijdt er wèl vrachtverkeer.

Parkeren: Wie parkeert waar?
Bewoners Tolgaarde
Bewoners van de Tolgaarde parkeren in de onderliggende
garage.
Bezoekers ‘t Hamersveld
Personeel en bezoekers van ’t Hamersveld parkeren op het
eigen terrein (ingang aan de Torenakkerweg).
Winkelend publiek De Biezenkamp
Als de bouw van Hof van Asschat en Brinkhof start, verdwijnen
er ter plekke parkeerplaatsen. De werkzaamheden aan de parkeerplaatsen aan de westzijde (o.a. naast de Jumbo) zijn dan
klaar. U parkeert daar vlakbij de winkels.
Bezoekers Marcuskerk
Bezoekers van de Marcuskerk kunnen op reguliere kerkdagen
aan de west- en zuidzijde van de kerk parkeren. Bij incidentele
diensten (begrafenissen en bruiloften), maken de bouwbedrijven plaats en parkeren zij aan de Torenakkerweg.
Bezoekers Gezondheidsplein De Tolgaarde
Via de Tolplaats komt u bij een parkeerterrein dat vlakbij de
ingang van het gezondheidsplein ligt.
Bouwvakkers
Voor bouwvakkers en busjes met bouwmaterialen en
gereedschap worden parkeerplaatsen binnen de bouwplaats
aangelegd. Is er een tekort aan parkeerplaatsen, dan parkeren
zij bij de onderstaande locaties:
Westzijde Marcus kerk
Lindenlaan
Tolplaats
Naast de Jumbo

Verkeersmaatregelen parkeren
In De Biezenkamp worden drie blauwe zones ingesteld.
Te weten:
•
Parkeerplaatsen direct voor het gezondheidscentrum (2
rijen)
•
Parkeerplaats achter de Jumbo
•
Parkeerplaats naast de Marcuskerk en voor mfc Atlas
De blauwe zone geldt op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.
De maximale parkeerduur is dan 2 uur.
Hoe werkt parkeren in een blauwe zone?
U maakt gebruik van een parkeerschijf. Bij het
parkeren schuift u de wijzer op de tijd van
aankomst. Dit kan per half uur.
Vervolgens legt u de schijf onder de voorruit
aan de kant van het trottoir. U overtreedt de
regels als u langer parkeert dan de ter plaatse
toegestane tijd, of als u de aankomsttijd later
instelt dan de werkelijke aankomsttijd.
Met een parkeerschijf kunt u dus gratis parkeren in een blauwe
zone. Overtreding van de regels kost € 99,-.
Geen parkeerschijf? U kunt een gratis parkeerschijf ophalen bij
de winkeliers in De Biezenkamp. Op = op

Werk in Uitvoering voortaan in uw mailbox
Steeds meer inwoners ontvangen de nieuwsbrief Werk in
Uitvoering digitaal in hun mailbox. Daarom is besloten te
stoppen met de huis aan huis verspreiding van de papieren
versie.
Wilt u de Werk in Uitvoering digitaal (blijven) ontvangen,
stuur dan een mail met uw adresgegevens naar
info@denieuwebiezenkamp.nl.
Leest u liever de papieren versie dan kunt u deze voortaan
afhalen op diverse plekken in De Biezenkamp (‘t Hamersveld, Gezondheidsplein De Tolgaarde en bij The Readshop)
of op het gemeentehuis.

