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Nieuwbouw KC De Marke 

Wilt u meer informatie? 
We houden u regelmatig op de hoogte via deze 
nieuwsbrieven. Voor vragen kunt u altijd contact met de 
projectleider opnemen.  

Mevr. Annette van der Aa, Telefoon: 050-5027742 
E-mail: a.vanderaa@noordenveld.nl  

Terugkoppeling digitale inloop 

 

 

 

Vervolg verkeer                                                                   
De verkeersaanpassingen moeten voldoen aan wet- en 
regelgeving. Het verkeersplan is al grotendeels 
uitgewerkt. Ook hierover zijn afspraken gemaakt. De 
gemeente gaat de kruising Zuidenveld – Nieuweweg zo 
spoedig mogelijk aanpassen.  

Japanse duizendknoop                                                         
Op het terrein en in de slootkant is de Japanse 
Duizendknoop gevonden. De gemeente laat deze 
verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. De 
betrokken inwoners worden op de hoogte gehouden.  

Kindcentrum De Marke 
Ondertussen hebben we niet stil gezeten. En zijn we al 
een behoorlijk stuk verder met het uitwerken van alles. 
Uw inbreng heeft ons daar zeker bij geholpen, en ook 
een deel van de omwonenden! In het gebouw is straks 
ruimte voor 2 peuterspeelgroepen en een 
buitenschoolse kinderopvang van Kidscasa Kinderopvang 
en een school. Daarom spreken we nu over kindcentrum 
de Marke in plaats van OBS De Marke. 

 

 

     

 

 

 

 

Allereerst dank aan alle deelnemers aan de digitale 
inloop en voor alle reacties per mail! 

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

Ontwerp van het gebouw                                  
Bijna iedereen is van mening dat het een mooi 
ontwerp is. 

Overlast op het terrein en het hek                      
Hier kwamen heel veel reacties over. Omwonenden 
vragen hier veel aandacht voor om straks overlast te 
voorkomen. De reden hiervoor is meestal de 
ervaring uit het verleden met overlast. Er werd veel 
gevraagd om het terrein volledig af te sluiten met 
een hek. Er waren ook enkele bewoners die geen 
hek om het terrein wilden. Over de doorgang tussen 
de T. Zondagstraat en de Molenweg waren de 
meningen zeer verschillend. Van totale afsluiting tot 
geen afsluiting. Inmiddels is besloten dat de 
gemeente een hek gaat plaatsen in grote lijnen zoals 
in de tekening te zien is. De doorgang blijft open. 
Het speelterrein, de fietsenstalling, het 
parkeerterrein en de K&R strook zijn niet 
toegankelijk buiten openingstijden. Er kan ook niet 
geparkeerd worden buiten openingstijden. Het hek 
moet voldoen aan wet- en regelgeving. 

Verkeer 

Er waren veel vragen en opmerkingen over het 
verkeer. Deze gingen over veiligheid, parkeeroverlast 
en fietsers. Er zijn veel oplossingen aangedragen. 
Hiervan waren een aantal heel goed bruikbaar en 
sommigen helaas niet. De volgende uitgangspunten 
zijn afgesproken:   

• Parkeren op het terrein van KC De Marke. 
• Er komt een K&R strook voor het halen en 

brengen. 
• Er komt een fietsroute aan de westzijde van 

het Zuidenveld om de fietsers en de auto’s 
van elkaar te scheiden. 

• De gele strepen (stilstandverbod) blijven.  
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