Plannen Turftorenstraat, Grote Kromme Elleboog en de Akerkstraat

Op 19 november 2019 is een inloopbijeenkomst geweest over de voorlopige ontwerpen van
de Turftorenstraat, de Akerkstraat en de (bocht) Grote Kromme Elleboog. De
inloopbijeenkomst was georganiseerd voor de bewoners en ondernemers van de
Turftorenstraat, de Akerkstraat en de Grote Kromme Elleboog. De inloopbijeenkomst is
gehouden in het Aa-Theater in de Akerkstraat en is door ongeveer 50 personen bezocht.
Enkele bewoners/ondernemers hebben een schriftelijke reactie gegeven.
Voorlopig Ontwerp Turftorenstraat (variant met rijpe)

Reacties bewoners (variant met rijpe)
•
•
•
•
•

•

aandacht voor fietsparkeren ter hoogte van de Wolthoorn en Keijzer
waar parkeren wij de auto? Teveel fietsen. Geen pleintje voor de Wolthoorn en de Keijzer.
Graag stoepje terug nr. 11 en Belgisch hardsteen en evt. hekjes
duidelijker aangeven waar de fietsen moeten komen te staan (vak met fietstegels).
Bereikbaar VVE-complex met hoogwerker. Graag een goede oprit met paaltje + sleutel.
positief: herintroductie van de privestoep! (markeringsband/hekwerk)
1 grijze keitjes niet afvlakken; is niet nodig met bredere fietsstroken 2 parkeren bewoners
oplossen in Harmoniegarage of Haddingegarage 3 knip in Turftorenstraat dwz …Laan Hoge der A autovrij maken a la Zwanestraat).
maakt zich zorgen over overlast autoverkeer 1 hardrijden/lawaai - ook taxi/nacht negeren
verbodsbord - C4 verwijderd 2 is andere circulatie een oplossing gelet op * bewoners (p) *
goederen/verkeer * RUG p 3 handhaving: heel specifiek op verbodsbord C1.

•
Voorlopig Ontwerp Turftorenstraat (variant zonder rijpe)

Reacties bewoners (variant zonder rijpe)
•
•

Onrustig beeld door gebrek een symetrie.
Graag parkeerplaatsen in de Turftorenstraat behouden.

Ontwerp Akerkstraat

Reacties bewoners
•
•
•
•

•

wel bomen maar niet te dicht begroeid.
geen bomen
in ieder geval voor invaliden parkeren mogelijk maken
belangrijkste punt voor het Aa-Theater: de fietser. Als je het stuk voor de gevel als
pleintje wilt laten functioneren moeten de fietsers daar niet kunnen staan. Dus moeten ze
(naar) elders kunnen parkeren.
heeft historisch pand net opgeknapt. Maakt zich zorgen over kleur/hoogteverschil en
toegankelijkheid als trottoir verdwijnt (zie G-maps foto).

Grote Kromme Elleboog

Reacties bewoners
•
•
•

voorkeursontwerp
graag de hele Grote Kromme Elleboog dezelfde bestrating (met stoep). Dit geeft
duidelijkheid.
oplossing fietsparkeren tegenover de Wolthoorn en de Keijzer.

