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Geachte Raad,
Met veel interesse hebben we als buurtvereniging Brienenshof kennis genomen va n uw plannen met
sportcomplex De Pas. We zijn dan ook verheugd om te zien dat u voornemens bent om sportcomplex
De Pa s te ontwikkelen t o t een toekomstbestendig vita a l sportpa rk. Het breder ma a tscha ppelijk
benutten van sportcomplex De Pas en de combinatie va n sport en recreatie spreekt ons zeer a a n.
Gezien de ligging van onze wijk na bij het sportcomplex, ga a n we er vanuit da t velen van onze
wijkbewoners met plezier op sportcomplex De Pas blijven vertoeven, dan wel in de toekomst ga a n
vertoeven.
Graag willen wij ook nadrukkelijk uw aandacht vra gen voor enkele za ken. In het kader va n het
voorontwerp bestemmingspla n sportcomplex De Pas treft u hierbij dan ook de zienswijze aan van
buurtvereniging Brienenshof. De reactie va nuit Brienenshof is afgestemd met het wijkplatform EistOost.
De verkeerssitua tie
Gezien de huidige erva ringen met de onoverzichtelijke verkeerssitua tie op het sportcomplex, zeker
voor fietsers, en de daar a a n gerelateerde pa rkeersitua tie willen wij deze na drukkelijk onder uw
aandacht brengen:
toegang tot het sportcomplex

vanaf de

Olympiasingel

Komende va na f de Olympia singel (fietspa d noordzijde) is de oversteek voor fietsers zeer
onoverzichtelijk en gezien de snelheid wa a rmee door het verkeer op de Olympiasingel wordt
gereden, geva a rlijk. Da a r het veelal jeugd betreft die op de fiets va nuit de wijk Brienenshof (en stra ks
ook woonwijk De Pas) alsmede va nuit Westera a m la ngs de Olympiasingel fietst en bij de ingang van
het sportcomplex de Olympiasingel moeten oversteken, willen wij u nadrukkelijke a a nda cht vra gen
om deze oversteek en toegang veiliger in te richten. Zodat in het bijzonder ook tijdens de drukke
(piek) momenten (tra iningen/wedstrijden) wa a rbij er veel fiets- en autoverkeer is, de fietsers
overzicht hebben en ruimte krijgen om veilig over te steken.
-

fietsrouting

op het terrein

Daarnaast is de fietsrouting op het sportcomplex op dit moment niet helder, mede gezien de elkaar
kruisende verkeersstromen va n auto's en fietsers. Zeker op de eerder genoemde piekmomenten
komen van diverse zijden a uto's en fietsers (beide zijden Olympia singel, a lsmede va nuit de weg naar
de HCOBI Scouting en de rotonde) in een langdurige stroom. Dit maakt het lastig om als (jeugdige)
fietser hierin het overzicht te bewaren en je veilig na a r je sportclub te verplaatsen.
In het ontwerp bestemmingspla n wordt a a n de huidige verkeersrouting weinig t o t niets vera nderd.
Dit zal betekenen da t de bestaande problema tiek ten aanzien va n de verkeerssituatie, bij toenemend
gebruik va n het sportcomplex en dus nog meer verkeer, a lleen ma a r za l verergeren.
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De maatregelen zoals genoemd door de sportclubs, zoals het stimuleren van de fiets boven de auto,
alsmede het elders verzamelen voor uitwedstrijden, juichen wij van harte toe, maar zullen deze
problemen niet oplossen. Dat is de afgelopen weken al gebleken, nu dit seizoen vanuit de clubs hier
al nadrukkelijk aandacht voor is. Voor uitspelende teams is het dikwijls geen optie om met ander
vervoer dan de auto te komen.
onveilige situatie door parkeren langs wegen op en buiten

terrein

De beide hierboven genoemde onveilige verkeerssituaties (oversteek Olympiasingel en routing op
het sportcomplex), worden daarnaast versterkt door de grote drukte (zeker op piekmomenten),
waarbij automobilisten naarstig op zoek zijn naar een parkeerplek. Op met name de zaterdagochtend
zijn al vrij snel alle parkeerplaatsen bezet en worden auto's geparkeerd op de fietsstrook f weg
richting de HCOB ļ Scouting, danwel in de berm naast de Olympiasingel. Dit leidt t o t nog minder
overzicht en een nog onduidelijkere routing voor met name de fietsers, zeker als er sprake is van een
voortdurende stroom van komende en vertrekkende auto's en fietsers.
aantal

parkeerplaatsen

Naast de verkeersituatie willen wij hierbij dan ook nadrukkelijk aandacht vragen voor de
parkeersituatie op Sportcomplex De Pas. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt aangegeven
dat De Pas voldoet aan de gemeentelijke parkeernormen (pag. 10). Wat zijn die en hoe is vastgesteld
dat deze voldoen? W ant in de huidige praktijk blijkt wekelijks dat de parkeerruimte niet voldoet bij
piekbelasting. Er wordt op zaterdagochtenden veelvuldig geparkeerd langs de weg richting
HCOB/Scouting (op de fietsstrook) en zelfs in de berm naast de Olympiasingel. Het benutten van de
parkeerplaats aan de achterzijde (nabij HCOB en Scouting) is dan ook geen oplossing, want de
zaterdagochtend is ook een drukke wedstrijdochtend bij HCOB met bezoekers van buiten Eist,
waardoor de parkeerplekken daar ook bezet zijn.
Goede inrichting van het terrein
Nu de inrichting van het sportcomplex wordt bezien en het voorontwerp bestemmingsplan
Sportcomplex De Pas ter inzage ligt, willen wij dan ook uw nadrukkelijke aandacht vragen om dit
moment aan te grijpen om tot een goede inrichting van het sportcomplex te komen, ook gezien de
verkeers- en parkeersituatie. Dit zal de huidige problemen hopelijk doen oplossen en ook voor de
toekomst het Sportcomplex De Pas veilig en toegankelijk houden voor alle bezoekers, ook de
jeugdige bezoekers op de fiets.
Wanneer de parkeerbelasting niet voldoende opgevangen kan worden op het sportcomplex, willen
wij u vragen om te kijken naar nabijgelegen geschikte parkeermogelijkheden en toezicht en
handhaving op onveilige situaties. Dit ook om te voorkomen dat de omliggende woonwijken belast
zullen gaan worden met parkeeroverlast.
Kampeerregeling
De regeling betreft het 'kamperen' komt niet helder over. Er wordt geen enkele toelichting gegeven
waarom 'kamperen' is toegestaan, onder welke omstandigheden en waar (pag. 28). Bij de regels (art.
4.3.1 onder c) staat dat het plaatsen van kampeermiddelen niet is toegestaan (pag. 40). Maar onder
bestemming (art. 5 lid 1 onder i) is het wel 'ondergeschikt' toegestaan. Hoe rijmt zich dit? Graag
vragen wij u om verduidelijking op dit punt.
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Betrokkenheid van de buurt
Ten slotte bevreemd het ons dat we als omwonenden en nabijgelegen woonwijk niet zijn betrokken
bij de planvorming rond sportcomplex De Pas. Gezien de ontwikkelingen en de daarmee
samenhangende mogelijke uitstraling naar de omgeving voor wat betreft verkeer, parkeren en
waarschijnlijk ook drukte en geluid zou betrokkenheid van omwonenden bij de planvorming toch
voor de hand hebben gelegen. Wij vragen u dan ook om bij de verdere planvorming, ontwikkeling er
realisatie van dit mooie plan de omwonenden nadrukkelijk actief te betrekken en adequaat en tijdig
te informeren.
Graag vernemen wij uw reactie op onze zienswijze en wij hopen dan ook een uitnodiging te
ontvangen voor het vervolgtraject.

Met hartelijke groet,
Namens buurtvereniging Brienenshof,
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M w . mr.'dŕs. W .H.A. Hoekstra-Loeffen
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