
Procesbeschrijving Selwerd-Oost/Populierenlaan 
 
In januari en februari 2020 zijn 2 bewonersbijeenkomsten georganiseerd met bewoners van de 
Populierenlaan en de Beukenlaan om de ontwerpen voor de herinrichting van deze straten te 
bespreken met bewoners. Ook omwonenden uit de Kornoeljestraat waren uitgenodigd. Tijdens deze 
bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen besproken: 

- Er is uitleg gegeven over de wijkvernieuwing Sunny Selwerd en over Warmtestad. 
- Er is uitgelegd dat de aanleg van het warmtenet reden geeft om te starten in de 

Populierenlaan en de Beukenlaan. 
- De bouwdoos, opgaven, ontwerpprincipes voor de straten en uitgangspunten zijn 

toegelicht. 
- Er zijn thema’s opgehaald die bewoners belangrijk vinden (verkeer, gebruik van de 

openbare ruimte, omgang met elkaar en groen). 
 
In mei 2020 is naar aanleiding van de bewonersbijeenkomsten een enquête verspreid in heel 
Selwerd-Oost waarin de volgende thema’s centraal stonden: de ontwerpen van de Populierenlaan en 
Beukenlaan, eenrichtingsverkeer, invulling van de groene veldjes, bomen, groen, parkeren en 
overlast. Ruim 50 bewoners hebben de enquête ingevuld. Op basis hiervan is het volgende aan 
bewoners teruggekoppeld: 

- De Beukenlaan krijgt een nieuwe inrichting (meer groen, parkeren in vakken en tussen 
bomen, een duidelijke oversteekplek in het midden van de straat en 
éénrichtingsverkeer). 

- Nagenoeg alle bewoners zijn voor éénrichtingsverkeer in Selwerd-Oost. 
Eénrichtingsverkeer is daarom opgenomen in het nieuwe wijkcirculatieplan voor 
Selwerd. 

- Ook de Populierenlaan krijgt een nieuwe inrichting. Op een paar plekken in de 
Populierenlaan komen extra parkeervakken. Dat is nodig omdat er in de zijstraten minder 
parkeerplaatsen komen. 

- Hard rijden in de Populierenlaan wordt voorkomen door verkeersremmende 
maatregelen.  

Met de input van bewoners is het DO van de Beukenlaan in 2020 definitief gemaakt. Daarnaast is er 
een verkeersbesluit éénrichtingsverkeer genomen voor Selwerd-Oost. 
 
In maart 2021 is een digitale bijeenkomst met bewoners georganiseerd om het DO van de 
Populierenlaan definitief te maken. Het voorlopige ontwerp van de Poplierenlaan is daaraan 
voorafgaand breed gedeeld in de wijk (onder andere met spreekuren in de WoonWagen). Tijdens de 
digitale bewonersbijeenkomst in maart 2021 over de Populierenlaan zijn de volgende onderwerpen 
besproken: 

- Er is een bewonersinitiatief ontstaan om een ontwerp te maken voor een groentje aan 
de Populierenlaan. Dit ontwerp wordt door de wijkvernieuwing uitgevoerd.  

- Bewoners hebben een keuze gemaakt uit verschillende boomsoorten. 
- Hard rijden wordt belemmerd door het maken van een duidelijke oversteekplekken op 2 

plekken in de straat.  
- Naar wens van de bewoners is aangekondigd om Beukenlaan 13 in te richten voor 

bewoners uit Selwerd-Oost om elkaar te kunnen ontmoeten en activiteiten te 
organiseren. Het doel van de buurtwoning is het vergroten van de leefbaarheid. 
Inmiddels is de buurtwoning in de Beukenlaan gerealiseerd voor een proefperiode van 
twee jaar. Het is een gezamenlijk project van alle organisaties die betrokken zijn bij de 
wijkvernieuwing. 

- Het DO van de Populierenlaan is vervolgens definitief gemaakt. 



 


