
















 
Reactie- en antwoordnota zienswijze bouwplannen Nijlansdyk 4 (voormalige LTS-locatie)  
 
De ontwerp omgevingsaanvragen voor de bouw van twee woongebouwen aan de Nijlansdyk 4 
(voormalige LTS-locatie) hebben in de periode van 22 november 2018 t/m 2 januari 2019 ter inzage 
gelegen. Gedurende deze periode is een zienswijze ontvangen van het Piter Jelles college, vanwege 
de locatie YnSicht aan de Prinsessenweg 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijze samengevat en volgt het gemeentelijke commentaar.  
 
Zienswijze Piter Jelles college 
Door de nieuwbouwplannen wordt er recht tegenover de op/afrit van het Piter Jelles college een 
uitgang gerealiseerd voor al het parkeerverkeer van de appartementen. De op/afrit van het Piter 
Jelles is de toegang tot het parkeerterrein van de school en de fietsenstalling waar dagelijks meer 
dan 480 vmbo-leerlingen gebruik van maken. Daarnaast is er sprake van  haal-brengverkeer van de 
naastgelegen basisschool  (GBS de Princenhof) wat leidt tot lastige verkeerssituaties. Verzocht 
wordt de geplande uitgang van het parkeerterrein te verplaatsen naar de andere zijde zodat deze 
zal aansluiten op de Nijlansdyk.     
 
Reactie gemeente 
Vanuit verkeerstechnisch oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de parkeerontsluiting van de nieuwe 
appartementen aan de Prinsessenweg. De Prinsessenweg is een normale binnenwijkse 30 km-weg, 
die wordt ontsloten op zowel de Irenestraat als de Beatrixstraat. Het parkeerterrein heeft een 
capaciteit van 119 parkeerplaatsen en wordt specifiek aangelegd voor de appartementen en ook 
alleen daar voor gebruikt. Het extra verkeer op de Prinsessenweg is dus bestemmingsverkeer en de 
bestaande inrichting van de weg kan deze extra verkeersbewegingen makkelijk aan. Vanuit 
verkeerstechnisch oogpunt is er geen aanleiding het parkeerterrein op een andere wijze te 
ontsluiten. Daarnaast worden de Mipatio appartementen (43) primair aantrekkelijk gemaakt voor 
ouderen, die grotendeels niet meer actief zijn in het arbeidsproces en 42 appartementen voor een 
woonvorm voor (jonge) mensen met een verstandelijke handicap of beperking die om medische 
redenen niet allemaal in het bezit zullen zijn van een rijbewijs. De overige 24 appartementen 
worden regulier verhuurd. Dat betekent dat het parkeerterrein gelijkmatig over de dag gebruikt zal 
worden en niet leidt tot een grote piek in verkeerstoename in de ochtend of avond.  
 
Aansluiting op de Nijlansdyk is vanuit verkeerstechnisch oogpunt ongewenst. De Nijlansdyk is in 
tegenstelling tot de Prinsessenweg een doorgaande 50 km-weg en in de directe nabijheid is een 
bushalte gelegen. Deze weg is bedoeld voor de doorstroming en ontsluiting in de wijk en heeft een 
hogere intensiteit dan de Prinsessenweg.       
 
Wat betreft de ontsluiting van YnSicht kan nog worden opgemerkt dat het parkeerterrein en de 
fietsenstalling niet alleen ontsloten wordt op de Prinsessenweg maar ook op de hoek van de 
Prinsessenweg en de Irenestraat en aan de Irenestraat zelf. De 480 leerlingen van YnSicht maken 
dus niet allemaal gebruik van de ontsluiting aan de Prinsessenweg, maar verdelen zich over deze 
drie mogelijke toegangen.  
 
Overigens heeft de ontwikkelaar de plannen besproken met de omliggende scholen. Los van 
bovenstaande zienswijze is een toelichting gegeven op de planning van de huidige werkzaamheden 
en de plannen van de nieuwbouw. Een paar aandachtspunten vanuit de scholen waren daarbij de 
examenperioden en de veiligheid van de leerlingen. De ontwikkelaar heeft daarbij afgesproken dat 
de aan- en afvoer route van de sloopmaterialen zoveel mogelijk via de Nijlansdyk en de 
Middelseelaan te laten lopen. Ook was er nog een punt ten aanzien van de bushalte aan de 
Nijlansdyk. Een aantal leerlingen maakt ook gebruik van deze bushalte. Dit is een aandachtspunt 
voor het verkeer vanaf de slooplocatie en is met de sloper gecommuniceerd. Soms zullen via de 
Prinsessenweg sloopmaterialen moeten worden afgevoerd. Deze werkzaamheden zullen niet 
uitgevoerd worden tijdens het begin van de lesdag (tussen 8 en 9 uur).  
  
De ontwikkelaar heeft met de directeuren afgesproken dat de scholen op de hoogte zullen worden 
gehouden van de verdere ontwikkelingen en dat, als er overlast is op welke manier dan ook, de 
scholen contact op zullen nemen met de ontwikkelaar.   
 



Conclusie zienswijze 
De bouwaanvragen met bijbehorende inrichting zijn ruimtelijk en planologisch beoordeeld. Daarbij 
is geconcludeerd dat de  ontsluiting van het toekomstige parkeerterrein verkeerstechnisch akkoord 
en acceptabel is. De optie om de inrit te verleggen naar de Nijlansdyk is vanuit verkeerstechnisch 
oogpunt niet noodzakelijk en is vanwege de doorgaande 50 km-weg ongewenst. De zienswijze geeft 
geen aanleiding de plannen aan te passen.  


