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onderwerp 
Aanpak pleintjes-groen-parkeren Galgenweg 6-126 

Beste buurtbewoners,  
 
In het voorjaar van 2018 is er een bewonersinitiatief geweest om de pleintjes 
gezelliger te maken en het groen voor de flat op te fleuren. Vanuit het sociaal team is 
de Galgenweg toen benoemd als ‘straat van de maand’ waarbij de initiatieven 
zouden worden bekeken op uitvoerbaarheid. Door allerlei redenen is dit er steeds 
niet van gekomen, maar momenteel zijn we wel zover en bezig de laatste hand te 
leggen aan de voorbereiding tot uitvoering. In onderstaande brief leg ik uit wat we  
gaan doen.  
 
Nieuw straatmeubilair op de pleintjes 
We gaan binnenkort op de twee pleinen de oude fietsen standaards verwijderen en 
nieuwe neerzetten. Verder komen er nieuwe zitbanken te staan. De wens om een 
bepaalde ronde bank op de pleinen te plaatsen gaat niet lukken i.v.m. de 
standaardisatie van het straatmeubilair. Wel zullen we op plein 2 halfronde, 
betonnen zitelementen plaatsen. Bij plein 1 lukt dit niet door de wortels van de 
bestaande boom. Hier wordt een standaard bank met houten zitting geplaatst. 
 
Meer groen op de pleintjes  
De pleintjes krijgen ook meer groen en dat doen we door op plein 1 het groenvak 
waar de boom in staat te vergroten. Hier komt bloeiende beplanting in te staan. Op 
plein 2 komt een nieuw groenvak bij de betonnen zitelementen en ook hier komt 
bloeiende beplanting in met een aantal smalblijvende dennenboompjes (cypressen). 
 
Parkeerplaatsen erbij en groenvakken deels vernieuwen. 
Er worden extra parkeervakken naast de pleintjes gemaakt waardoor de 
parkeerplaats ruimer en overzichtelijker wordt.  
De parkeerplaatsen van de drie vergunninghouders worden dichter naar de pleintjes 
verplaatst.  
Door de aanpassing zal ook een deel van het groen vervangen worden door nieuwe 
beplanting.  
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Op de onderstaande tekening kunt u zien waar we aan het werk gaan en wat er 
veranderd. 
 
De werkzaamheden voeren we dit voorjaar uit 
Als de weersomstandigheden het toelaten zullen de werkzaamheden 22 februari 
starten. Evt. gebeurd dit in 2 fasen i.v.m. levertijden van het straatmeubilair. 
 
Heeft u vragen?  
Bel of mail gerust. Dit kan met Marian Bankras via e-mail M.Bankras@beverwijk.nl of 
telefoonnummer 06-25645611. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
teammanager Ingenieursbureau, 
 
 
 
J.J.A. Gozeling 
 
Bijlage(n): geen 
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