Communicatie herontwikkeling Leembruggenstraat
11 februari 2014

Wat is de opgave waarvoor we staan?
De openbare ruimte in het Havenkwartier staat onder druk. Wegen zijn smal, de
parkeerdruk hoog en er is te weinig groen. De Avenbeeck loopt door de wijk, maar die
valt nauwelijks op doordat er woningen en bosjes voor staan. Er is geen duidelijke
groenstructuur en de groene ruimte bij de kerk en de begraafplaats is niet openbaar.
Groenvoorzieningen in andere wijken zijn moeilijk bereikbaar.
De gemeente wil daarom de stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk Havenzicht
duurzaam verbeteren en de belevingswaarde in deze wijk vergroten. Hiervoor koopt de
gemeente ca. 3.000 m2 grond aan de Leembruggenstraat van woningbouwcorporatie
Stek en ontwikkelt dit als openbaar groengebied. De gemeente heeft hiervoor €750.000
gereserveerd.
Het gebied rond de Avenbeeck wordt groener. Door het aanleggen van een brede
groenstrook wordt het water weer toegankelijk en wordt een verbinding gelegd met de
parochietuin van de St. Jozefkerk. Bovendien gaat Stek in deze wijk huizen slopen en
nieuwe bouwen.
Wat gaat het teweeg brengen bij wie?
De werkzaamheden voor zowel het slopen als het bouwen en herinrichten van het groen
zullen overlast veroorzaken. Maar wanneer de werkzaamheden achter de rug zijn, zullen
bewoners een mooiere woonplek krijgen. Er zullen minder huizen terugkomen, dus
sommige bewoners zullen niet terugkeren naar hun wijk.
Wat is het doel van de communicatie?
Kennis/houding:


Bewoners op tijd informeren over de werkzaamheden – wat gebeurt wanneer en
waar.



Bewoners informeren en enthousiasmeren over hun nieuwe nog te ontwikkelen
woonomgeving.

Bij wie willen we dit doel bereiken?
Extern:


Bewoners van het Havenkwartier



Overige bewoners in Hillegom

Intern:


Gemeenteraad



Collega’s van team Publiekszaken



Collega’s van het team Openbare Ruimte



Collega’s die bezig zijn met planvorming Hart voor Hillegom en St. Jozefpark.

Wat is de kernboodschap?
U woont in de wijk Havenzicht. De openbare ruimte in uw wijk staat onder druk. Wegen
zijn smal, de parkeerdruk hoog en er is te weinig groen. De gemeente en
woningbouwcorporatie Stek willen hier iets aan doen. Er komt meer groen en het groen
dat er is, wordt met elkaar verbonden. Het gebied rond het water van de Avenbeeck
wordt groener. Door het aanleggen van een brede groenstrook wordt het water weer
toegankelijk en wordt een verbinding gelegd met de parochietuin van de St. Jozefkerk.
Bovendien gaat Stek in deze wijk huizen slopen en nieuwe bouwen. Er zullen minder
huizen terugkomen.
Welke communicatiemiddelen zetten we in?


Brief naar bewoners Havenkwartier



Informatieavond voor bewoners



Persbericht

Organisatie van de communicatie
In een eerdere fase heeft Stek de bewoners van de Leembruggenstraat uitvoering
betrokken bij de plannen. Voor het verdere verloop van het proces zullen de gemeente
en Stek de communicatie met elkaar afstemmen.
De gemeente draagt zorg voor de planologische procedures waarbij de gebruikelijke en
wettelijk inspraakprocedures worden gehanteerd. Nadere opgave hiervan volgt nadat
bekend is welke procedure zal worden doorlopen.
Inwoner & bestuur ondersteunt bij de perscontacten en het opstellen van de brieven. De
webredactie adviseert en plaatst de informatie op de website.

