Beste lezer,
In mei 2016 hebben wij u tijdens een inloopavond geïnformeerd over de inrichting van uw wijk. Naar
aanleiding van deze avond hebben wij veel voorstellen gekregen voor aanpassing van het plan.
Sommige verzoeken konden vrij snel en simpel verwerkt worden of zijn al uitgevoerd. Bij andere
verzoeken hadden we meer tijd nodig om te beoordelen wat mogelijk en wenselijk was. Op basis van
alle reacties is het ontwerp aangepast. U ziet het aangepaste ontwerp in deze nieuwsbrief en op onze
website www.dinkelland.nl. In deze nieuwsbrief informeren wij u verder over het woonrijp maken van
uw wijk, de fasering en de planning.
Ontwerp
Aan de hand van alle reacties hebben wij gekeken waar het ontwerp verder geoptimaliseerd en aan uw wensen
aangepast kon worden. Relatief veel reacties hadden betrekking op het groen. We willen graag eenheid in de
wijk houden, maar hebben toch diverse aanpassingen kunnen doen.
De Beumer
Ter hoogte van huisnummers 1-11 zijn twee extra parkeerplaatsen aangelegd. Ter hoogte van de huisnummers
10-14 komen minder parkeerplaatsen en juist meer groen.
Het Elferman
Ter hoogte van nummers 32-42 komt meer groen ten koste van het aantal parkeerplaatsen. Om de snelheid op
het stuk tussen De Loaboer en Kloesenkamp te remmen worden de snelheidsremmers die er nu liggen in de
definitieve situatie teruggebracht.
De Loaboer
De geplande groenvakken aan de oneven zijde komen te vervallen ten gunste van een rabbatstrook.
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Fasering en planning
Hoewel het afgelopen jaar al verschillende punten zijn uitgevoerd, moet het echte woonrijp maken nog gebeuren.
Wij sluiten daarbij aan bij de stand van de woningbouw om schade door bouwverkeer te voorkomen. Het volledig
woonrijp maken van Pierik 2, doen we in vier fases, op basis van de stand van de woningbouw en de
bereikbaarheid van de wijk. De aansluiting tussen Pierik 1 en Pierik 2 op Het Elferman leggen we wel aan, maar
zal voor vrachtverkeer afgesloten blijven. De fasering staat in onderstaande tekening aangegeven.

Fase 1 De Beumer en het eerste deel van de Kloesenkamp
Zowel in de Kloesenkamp als in het deel van De Beumer tussen huisnummers 18 en 50 wordt het asfalt van de
weg vervangen door klinkers. Het deel van De Beumer tussen huisnummer 18 en Het Elferman wordt helemaal
woonrijp gemaakt. Wij verwachten in het voorjaar van 2018 met fase 1 te kunnen beginnen.
Fase 2 Deel van Het Elferman tussen De Beumer en De Loaboer
Het stuk groen en het fietspad tussen De Beumer en Over de Scheer wordt aangelegd. De openbare ruimte wordt
volledig woonrijp gemaakt. We hopen aansluitend aan fase 1 met deze fase te starten. Lukt dit niet, dan schuift
deze fase door naar het najaar van 2018.
Fase 3 Deel van Het Rememan en De Paander
In fase 3 wordt dit deel, inclusief het tussenliggende groen, woonrijp gemaakt. Gezien de stand van de
woningbouw verwachten wij deze delen woonrijp te kunnen maken in de loop van 2019 of mogelijk al direct
aansluitend op fase 2.
Fase 4 De Loaboer en De Paander
Ook de laatste kavels aan De Loaboer en De Paander moeten voor bouwverkeer bereikbaar zijn. Daarom wordt dit
de laatste fase in het woonrijp maken van Pierik. Een groot deel van deze fase betreft het vervangen van het
asfalt uit de rijbaan door klinkers. Het laatste deel van De Loaboer en De Paander betreft het volledig woonrijp
maken van de openbare ruimte. De start van de uitvoering zal naar verwachting in 2019 of 2020 zijn.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze
nieuwsbrief nog vragen of wilt u met ons in
gesprek? Neem dan contact op met
projectleider Erwin Morsink of
toezichthouder Hans Bartelink. Zij zijn te
bereiken via het algemene telefoonnummer
(0541) 854100 of via
e-mail: info@dinkelland.nl (o.v.v. Pierik 2).

