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Supermarktblok 
Wij hebben ernstige bedenkingen tegen de voorstellen voor het supermarktblok. Onze 
bezwaren richten zich vooral op de onderste laag, die geheel in beslag genomen wordt door 
de supermarkt. 
In de huidige situatie heeft de Bomenwijk een open ruimtelijke entree. Dat is een kwaliteit 
die wij zoveel mogelijk willen behouden. Door de grootte en massaliteit van het 
voorgestelde gebouw verdwijnt die kwaliteit echter geheel. Het toevoegen van een 
supermarkt aan de wijk komt naar onze mening zeker tegemoet aan de behoefte van veel 
huidige (en toekomstige) bewoners. Wij denken echter dat het nu geschetste plan niet is, 
wat de bewoners van de Bomenwijk bij die toevoeging voor ogen heeft gestaan. 
Wij verwachten niet, dat met alleen oplossingen in de architectuur de huidige kwaliteit 
benaderd kan worden. Wij willen u daarom dringend adviseren naar meer structurele 
aanpassingen te zoeken. 
Bij een nieuwe studie naar het gebouw kan dan tevens vanaf het begin gezocht worden naar 
een oplossing, die rekening houdt met de eisen die gelden met betrekking tot de ecologie. 
  
Verkeersveiligheid begin Lindelaan 
Wij stellen grote vraagtekens bij de verkeerssituatie die ontstaat aan het begin van de 
Lindelaan, tussen Van Miereveltlaan en supermarktblok. Het gaat om een belangrijke entree 
van de wijk, waar in de voorgestelde oplossing naast de toegang tot de Bieslandhof en de 
aansluiting met de Esdoornlaan ook nog eens de in- en uitrit van de parkeerkelder en de 
ingang van de laad- en loszone van de supermarkt bij elkaar komen. Wij denken dat deze 
combinatie een ongewenste invloed op de verkeersveiligheid heeft en adviseren u daarom 
naar alternatieven te zoeken. Graag willen wij u daarbij een eerste suggestie doen. 
Omdat de parkeerkelder onder het supermarktblok alleen bestemd is voor 
bewonersparkeren, is het naar ons idee mogelijk de entree ervan op een andere plek te 
leggen dan nu is voorgesteld. Ons voorstel is daarom de in- en uitrit van de parkeerkelder te 
verplaatsen naar de Elzenlaan in de bocht naar de Lindelaan. Wij denken dat deze plek geen 
onoverkomelijke belasting van de Elzenlaan oplevert. De zone aan het begin van de 
Lindelaan daarentegen zal naar onze mening een stuk overzichtelijker worden. 
 
Parkeerkelder haakblok 
Wij zijn niet gelukkig met de voorgestelde parkeerkelder onder het haakblok. De smalle 
Goudenregenlaan is naar onze mening niet de juiste plek voor de toegang tot een 
parkeergarage met ruim zestig plaatsen. Op basis van de parkeerbalans in het boekje is er 
volgens ons ook geen noodzaak tot het maken de parkeerkelder. Zonder de parkeerkelder is 
er een tekort van slechts twee parkeerplaatsen. Het lijkt ons dat die met enige creativiteit 
ook elders gevonden kunnen worden. 
 
Hoogte haakblok 
Ten opzichte van eerdere plannen is de bebouwing aan het Lindeplein met anderhalve laag 
verhoogd. Wij snappen de wens om aan het Lindeplein verhuurbare ruimten te bouwen, 
maar denken dat de totale hoogte een te negatieve invloed op de bezonning van de 
woningen aan de Goudenregenlaan heeft. Wij vinden het jammer dat in het boekje geen 
aandacht is besteed aan de effecten van de bezonning. Wij zouden het op prijsstellen, als wij 
hierover meer informatie krijgen (in de vorm van bezonningsdiagrammen), voordat 
besluitvorming plaatsvindt over de maximale hoogte. 
 



Lindeplein 
Wij vinden het belangrijk dat het Lindeplein in de toekomst een mooie en aantrekkelijke plek 
wordt in de wijk. Wij denken dat het de kwaliteit ten goede komt, als het gebied tussen 
supermarktblok en haakblok zoveel mogelijk verkeersluw wordt gemaakt. Wij willen u 
daarom voorstellen de mogelijkheden hiervoor te laten onderzoeken. 
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