Definitief d.d. 8-3-2018

Gemeente Papendrecht
Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp "Groot onderhoud Willem Kloosstraat e.o."
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Straatnaam
L. van Deijsselstraat

Vraag/Opmerking
De plantenbak in de L. van Deijsselstraat wordt vervangen door een boom. Waarom geen parkeervak
voor een extra auto?
Hoe blijft de tuinuitgang van de achtertuin van L. van Deijsselstraat 11 bereikbaar?
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W. Kloosstraat
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W. Kloosstraat

Reactie Gemeente
Die op het Schetsontwerp aangegeven boom en plantenvak worden niet aangebracht. Op deze locatie wordt in het Voorlopig
Ontwerp een extra langsparkeervak aangebracht.
Ontwerp van de locatie van de parkeervakken wordt dusdanig aangepast dat tuinuitgang vrij bereikbaar blijft. Zie ook antwoord
op vraag 30
Opstelplaats kliko's in Willem Kloosstraat uitbreiden i.p.v. boom bij nr. 14
Het geplande groenvak wordt in het Voorlopig Ontwerp verkleind, de opstelplaats voor kliko's wordt uitgebreid en beter
toegankelijk gemaakt (vlakke bestrating)
Bij verplaatsen Amberboom in W. Kloosstraat is de mooiste! Boom die bij de achteruitgang / brandgang Er is onderzoek door Bomenwacht gedaan naar de verplantbaarheid van deze boom (soort: hopbeuk). Het advies is negatief,
staat. (Achtertuin J. Perkstraat
waardoor deze boom niet gehandhaafd wordt.
Geen giftige planten voor dieren
De nieuwe beplanting is gangbaar en wordt vaker toegepast in Papendrecht.
Snelheid verlagende maatregelen / bolling in de weg
De wijk wordt ingericht als woonerf waarbij men maximaal stapvoets mag rijden.
Let op bij Tachtigerhof stroomkabels in de grond
De ligging van de kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn bij ons bekend. Voor eventuele schade aan particuliere kabels
kan de aannemer niet aansprakelijk gesteld worden.
Groenvak tegenover W. Kloosstraat 14: parkeervakken van maken met ruimte voor containers
Zie antwoord op vraag 3
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A. van Scheltemastraat

Bolesdoorn hoek PC Boutensstraat-A. van Scheltemastraat is gehalveerd. Vervangen?
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A. van Scheltemastraat

I.v.m. achteruitrijdend verkeer (meestal busjes of vrachtwagens) zoveel mogelijk ruimte geven
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A. van Scheltemastraat
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L. van Deijsselstraat

Groenstrook erbij? Denk aan: Loop van de wandelaars, opstelplaats afvalcontainers. Huidig knikkerpotje
elders inpassen
Het "ontwerpvoertuig" meet 4,74 x 1,77 meter. Langsparkeervakken zijn overal 5,64x2,04 meter behalve
in de van Deijsselstraat (5,64 x 1,74)! De huidige breedte is 4,06 en wordt 4,78. Waarom? In beide
gevallen is de straat geblokkeerd wanneer er een vrachtwagen straat.

Op hoek P.C. Boutenstraat/A. van Scheltemastraat is ook een opstelpaats voor kliko's. De geplande groenstrook wordt
aangepast in het Voorlopig Ontwerp (verkleind).
De maatvoering van de parkeervakken wordt in het Voorlopig Ontwerp aangepast naar de maatvoering zoals in de rest van het
projectgebied.
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L. van Deijsselstraat
L. van Deijsselstraat

Zie antwoord op vraag 1.
De maatvoering is aangepast.
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L. van Deijsselstraat

3e boom = leuk, maar mist een parkeerplek
Breedte normvoertuig 1,83 m (bron: maatgevende norm in de Nederlandse richtlijnen voor
wegontwerp 12-2014-39, NEN 2443)
Het verwijderen van de hagen bij het speelveld; nut?
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W. Kloosstraat

Er is aan de voorzijde een te kleine plaats voor de kliko's (6-9 kliko's). Mijn vraag is: kan deze grote
gemaakt worden voor +/- 20 containers, want deze staan nu op de rijbaan!

Zie antwoord op vraag 3
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D. Dekkerlaan

Drempel / plateau voor onze woning minder hoog maken i.v.m. trillen woning door met name
vrachtverkeer
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D. Dekkerlaan

Wanneer wordt bestrating/riool van Genestetstraat vervangen? Inrit garage en poort is aan de
Genestetstraat en hoogteverschil met achtertuin is erg hoog.

Drempel is nu van gemaakt van straatstenen en vrij kort. De drempelvlakken worden vervangen door betonnen sinusvormige
drempelelementen die vloeiender verlopen en langer zijn (dus minder steil). Hierdoor zou geen trillingsoverlast moeten
ontstaan.
Planning De Génestetstraat
De gemeente Papendrecht werkt met een meerjarenplanning voor het uitvoeren van groot onderhoud, zoals het ophogen van
de verharding. Deze meerjarenplanning is vastgesteld in het Gemeentelijk Rioleringsplan tot en met 2018. Hierbij worden om
kosten te besparen zowel de riolering als de verharding gelijktijdig aangepakt. De noodzaak om werkzaamheden aan het riool
te doen is hierbij leidend.

Het ontwerp van de weg wordt aangepast in het Voorlopig Ontwerp (A van Scheltemastraat wordt 'rechtdoor getrokken' tot
aan W. Kloosstraat) waardoor deze boom komt te vervallen.
Zie antwoord op vraag 9

De voorkeur heeft onderhoudsarme hagen/afscheidingen. De huidige haag heeft stekels en deze wordt vervangen.

De Génestetstraat is niet opgenomen in de meerjarenplanning tot en met 2018. Voor de periode 2019-2023 wordt eind 2017
een nieuwe meerjarenplanning opgesteld. Tot het moment van groot onderhoud wordt alleen klein onderhoud (plaatselijke
reparaties) in het straatwerk of riolering uitgevoerd.
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A. Verweijstraat

Graag langsparkeervakken langs speelveld (tegenover A. Verweijstraat 29/31) wijzigen in haaksparkeren Het parkeeronderzoek geeft op deze locatie geen knelpunt. Extra parkeervakken zijn daardoor niet nodig en gaan ten koste van
i.v.m. parkeerdruk
de aanwezige groenvoorziening. Gevraagde aanpassing wordt niet uitgevoerd.
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A. Verweijstraat
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H. Gorterstraat

Graag langsparkeervakken langs speelveld (tegenover A. Verweijstraat 29/31) wijzigen in haaksparkeren Zie antwoord op vraag 19.
i.v.m. parkeerdruk
Op de toelichting schets-ontwerp staat bij de H. Gorterstraat 'bomen verwijderen'. Op het schetsVoor de nieuwe bomen wordt ondergronds meer ruimte gemaakt, waardoor de kans op opdrukken van de straat verkleind
ontwerp staan de bestaande bomen nog ingetekend. Onze wens is dat de huidige bomen worden
wordt. Ook worden kabels en leidingen beschermd met wortelschermen.
vervangen door kleine bomen omdat ze voor veel overlast zorgen aan wegdek, riolering, auto's zoals
ook door ons en onze buren beschreven in eerdere brief.
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H. Gorterstraat

Groenbak wordt verwijderd. Wat wordt verstaan onder een groenstrook? Gras of struiken?

in de woonstraten komt beplanting in de groenvakken.
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Cremerstraat

Het riool in de Cremerstraat is zo gezakt dat bij regen de deksel van het toilet dicht moet, anders loopt
het over.
Kunnen ze ook eens naar het groen kijken wat voor de flatjes ligt? Er is daar veel ongedierte en wordt
niet onderhouden.
De flat waar het over gaat, de struik is grote en dicht gegroeid met alle gevolgen zoals ongedierte,
vliegen. Mijn voorstel is een korte struik en de rest grasveld. Het is goedkoper in onderhoud + het
grasveld wordt ruimer.
Wij hebben bezwaar tegen de groenstroken voor de deur, onze vrije uitloop wordt op deze manier
verhinderd.
De extra bomen in de straat vinden wij ook een obstakel, als de boom groter wordt belemmert deze het
vrije uitzicht en geeft overlast met bladeren.

Dit gebied valt niet binnen de projectgrenzen. Hierover is wel separaat telefonisch contact geweest.
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Cremerstraat
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Douwes Dekkerlaan
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Louis Couperusstraat
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Louis Couperusstraat
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Louis Couperusstraat
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Louis Couperusstraat
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W. Kloosstraat

31

W. Kloosstraat

Ook zou ik willen adviseren een doorrij beperking te maken in de Tachtigershof naast schuur nummer
12, recht achter de woning Willem Kloosstraat 12. Dit middels een hek of neerklapbare paaltjes zodat
auto's dit niet meer als doorrij route gebruiken. Dit gebeurt namelijk steeds meer!! Fietsers en
voetgangers moeten er uiteraard gewoon door kunnen. Het is te gevaarlijk om hier soms 30 auto's per
uur door te laten scheuren!

Tachtigershof is openbaar terrein en de garageboxen moeten ook goed bereikbaar zijn. Palen plaatsen zal hier geen uitkomst
bieden. De gemeente zal de situatie blijvend monitoren.
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W. Kloosstraat

Ook is de containerplaats veel te klein. Plaats voor 6/9 maar er staan er vaak 20 waardoor je als
bewoner niet meer naar de Tachtigershof kunt zonder containers te verplaatsen.

Zie antwoord op vraag 3
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W. Kloosstraat

Wij willen geen parkeerplaats voor onze deur. Wij vinden dat de verkeersituatie daardoor onveiliger
Zie antwoord op vraag 30
wordt. Het wordt een rechte straat, voor kinderen onveilig, met aan weerskanten geparkeerde auto's.
Als er fietser of auto's uit de Tachtigershof komen en kinderen lopen of fietsend, is het onoverzichtelijk.
Je staat direct op de rijweg. Wij willen de oude situatie behouden met 4 i.p.v. 3 parkeerplaatsen. Zo
parkeren wij nu ook en dat geeft geen problemen.
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L. van Deijsselstraat

Parkeeronderzoek: er is geen onderzoek op de avond geweest. Onderzoek is niet representatief omdat In het ontwerp zijn 10 parkeerplaatsen opgenomen. Dit is het maximaal haalbare aantal.
's avonds alle bewoners thuis zijn (grootste parkeerdruk). Het gaat dan om 13 auto's en 3 werkbusjes. In
nieuwe situatie zijn er nog steeds te weinig parkeervakken.

35

L. van Deijsselstraat

Daarnaast wordt er vaak niet geparkeerd onder de grote bomen vanwege poepoverlast van de vele
Zie antwoord bij vraag 1. De 2 grote bomen worden vervangen voor kleinere bomen.
vogels. Voorstel voor wijziging van kleine boom in het midden bij nr. 6 en 8 te laten vervallen in het plan.
Dus de plantenbak die er nu staat te verwijderen en een extra parkeervak toe te voegen.
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Albert Verweijstraat

Het voorlopig ontwerp voorziet in 1 oplaadpunt voor elektrische auto's (Douwe Dekkerlaan). Als we
Laadpalen worden niet geplaatst op basis van (landelijke) dekkingsgraad maar op basis van gebruik/aanvraag Tevens is de
uitgaan dat er landelijk 8 miljoen auto's in Nederland zijn en er wordt gestreefd om in 2020 het aantal
huidige paal geschikt voor 2 auto's tegelijk en meerdere per periode/dagdeel.
van 200.000 elektrische auto's op de weg te hebben, komen we op een percentrage van 2,5%. In het
plan staat 126 woningen, waarvan de bewoners 1 of meerdere auto's in bezit hebben. Als we genoemd
percentage hanteren, komen we uit op ruim 3 elektrische auto's. Naar mijn mening zullen er in het plan
derhalve minimaal 3 oplaadpalen moeten worden opgenomen. Het is tevens ook het beleid van de
regering om in het kader van milieubescherming het CO2 gehalte te minimaliseren en dus zullen er in de
toekomst meer elektrische auto's de weg op komen.

Het genoemde gebied valt niet binnen de projectgrenzen. Uw opmerking is doorgegeven aan de beheerder van het openbaar
groen.
Het genoemde gebied valt niet binnen de projectgrenzen. Uw opmerking is doorgegeven aan de beheerder van het openbaar
groen.
Het aanbrengen van meer groen in de straat is ook een wens, dit staat een vrije doorloop volgens ons niet in de weg en zijn de
woningen goed te bereiken.
Voor de grootte van de nieuwe bomen worden soorten uitgekozen op de locatie waar ze geplant worden. Hiermee wordt
voorkomen dat de bomen in de straat in de toekomst te groot worden. Overlast van blad is van korte duur en dit belemmert
niet de keuze van de nieuwe locaties.
De 5 parkeervakken in het ontwerp zijn voldoende groot om goed in en uit te kunnen rijden.

De geplande parkeerplaatsen zijn hinderlijk wegens dat er meer auto's in de straat parkeren en
parkeerhandelingen worden lastiger (men moet meer steken, draaien en rondrijden) waardoor er meer
overlast ontstaat.
Hoe lang gaan de totale werkzaamheden duren i.v.m. opknappen van onze tuin.
De werkzaamheden duren in totaal ruim een jaar. Het werkt wordt in fases van circa 80 meter lengte uitgevoerd. De
werkvolgorde en fasering is (nog) niet bekend.
In het ontwerp zagen we dat er 2 parkeervakken worden gerealiseerd op de Willem Kloosstraat bij
De betreffende parkeervakken voor Willem Kloosstraat 10-12 worden niet in het Voorlopig Ontwerp opgenomen. Aan de
huisnummer 10 + 12. Hier willen wij bezwaar tegen maken omdat 2 auto's recht voor de deur niet
overzijde worden de 3 bestaande parkeerplaatsen gehandhaafd.
bepaald een leuk uitzicht is. Daarnaast en nog veel belangrijker is dit in onze ogen ook echt niet veilig.
Het is onoverzichtelijk voor automobilisten om straks aan 2 kanten te kijken of er iemand tussen de
auto's doorloopt om over te steken. Zeker voor kleine kinderen die wij zelf hebben en ook kleinkinderen
van de buren. Daarnaast creëer je in het nieuwe plan 1 lange rechte racebaan. In de huidige situatie is er
een soort bocht die de snelheid er uithaalt. Daarom graag 4 vakken aan de overzijde van nummer 10 en
12 maken aangezien dit toch een zijkant van een huis betreft.
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Albert Verweijstraat

In het ontwerpplan zijn meerdere nieuwe parkeerplaatsen gepland. Van de parkeerplaatsen is de ligging Dit klopt. De genoemde parkeervakken op genoemde 3 locaties voor garages worden aangepast/verschoven.
ongewenst, daar deze zijn gesitueerd voor een bestaande garage. Het betreft de garage achter de
woning J. Perkstraat 35. De parkeerplaats ligt gedeeltelijk voor deze garage. Tevens voor de garages
achter de woning L. van Deijsselstraat 1 en H. Gorterstraat 2 is een parkeerplaats gepland. M.i. dienen
deze parkeerplaatsen elders te worden gerealiseerd.
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Albert Verweijstraat

Achter de woningen op nummer 17 en 29 is een straatlantaarn opgenomen. Het gedeelte tussen de
nummers 1 - 11 is echter onvoldoende verlicht. In het kader van veiligheid en inbraakpreventie is het
wenselijk dat er achter de woning op nummer 5/7 een lichtpunt komt. welke tevens de brandgang
achter de woningen J. Perkstraat 13-23 verlicht.
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Albert Verweijstraat
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Albert Verweijstraat

Hetzelfde speelt zich af in de Tachtigershof achter woningen P.C. Hooftlaan 1-9. Daar is een lichtpunt
Zie antwoord op 38
gewenst achter de woning P.C. Hooftlaan 5, welke teven de brandgang achter de woningen J. Perkstraat
37-45 verlicht.
In het kader van verkeersveiligheid wil ik pleiten voor het aanmerken van een woonwerf Dichtershof.
Het Dichtershof wordt in het ontwerp aangemerkt als woonerf.
Zoals uit uw parkeeronderzoek blijkt, stonden er op 30 mei jl. om 06.30 uur 5 auto's verkeerd
geparkeerd; op 11 mei jl. om 06.00 uur stonden er 7 auto's verkeerd geparkeerd en op 20 mei jl.
stonden er 5 auto's verkeerd geparkeerd. Het is m.i. niet de bedoeling dat het plein gebruikt wordt als
parkeerplaats. Tevens wordt door de verkeerd geparkeerde voertuigen de toegang tot de garages
belemmerd. Tegen de vakantietijd staan er zelfs meerdere vakantie caravans wekenlang gestald op het
plein Dichtershof, omdat deze niet zo lang langs de openbare weg mogen staan. Het plein is slechts
bedoeld om de garages gelegen aan de Dichtershof te bereiken en kan eventueel worden gebruikt als
speelplaats voor kinderen. Het gebeurt meer dan eens dat er schade ontstaat aan de fout geparkeerde
voertuigen/caravans. Door het aanmerken v.e. woonerf kan veel ergernis, hinder en schade worden
voorkomen omdat er niet geparkeerd mag worden op een woonwerf.
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Albert Verweijstraat

Bomen J. Perkstraat op de kopse kant A. Verweijstraat trekken vocht weg bij A. Verweijstraat 1 en maakt Deze bomen worden verwijderd in het Voorlopig Ontwerp. Ontwerp wordt aangepast naar groenstrook of langsparkeervakken
voetpad erg donker. Diverse mensen zijn daar al gestruikeld en gevallen. Veel overlast van vallend blad en kliko-opstelplaats.
(najaar) en verstopte afvoertjes van schuren. Kunnen deze gekapt worden? (foto van situatie is
meegestuurd)
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Albert Verweijstraat
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Albert Verweijstraat

Blijven de afvoerputjes op de Dichtershof? Staan niet op de nieuwe situatie. (foto van situatie is
meegestuurd)
is het mogelijk de voorste bomenrij langs de J. Perkstraat ook te kappen? Deze bomen beginnen
behoorlijk scheef over de weg te hangen, veroorzaken veel blad overlast in de staat en op de
Dichtershof (verstopte dakgoten putten op de Dichtershof). Bij diverse stormen zijn er al behoorlijk
dikke takken naar beneden gevallen en in de nieuwe situatie met de geparkeerde auto's zeer riskant
(takken op auto's). (foto van situatie is meegestuurd)
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Albert Verweijstraat
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Albert Verweijstraat

Het ontwerp van de straatverlichting is nog in ontwikkeling. Verlichting aanbrengen doet de gemeente alleen in openbaar
gebied, brandgangen zijn vaak gezamenlijk eigendom van bewoners en daardoor ook een verantwoordleijkheid van de
bewoners zelf.

Op de ontwerptekeningen staan putten en kolken niet ingetekend, dat wordt later in het ontwerpproces verwerkt. Er worden
voldoende kolken geplaatst in het nieuwe werk.
in deze groenstrook staan veel grote bomen (Platanen). De voorste rij wordt gekapt, waardoor de overgebleven bomen meer
ruimte krijgen en er minder overlast is.

Er komt meer dan meer transparantie in de straat. Wat is het beleid van de geparkeerde
Parkeervakken voldoen aan de normen, grote voertuigen zullen elders geparkeerd moeten worden. De vraag valt buiten het
aanhangwagens en bedrijfswagens die straks veel te lang zijn voor de parkeervakken? Is het mogelijk om project en wordt verder hier niet behandeld.
een aantal parkeervakken te maken op het voormalig terrein van "De Wieken"? (foto van situatie is
meegestuurd)
Deze opmerking sluit aan bij mijn eerste opmerking (hierboven). Bij deze boom worden wekelijks 12 to zie antwoord op vraag 41
14 vuilcontainers geplaatst, de bewoners zetten ze zo mogelijk recht neer. Als de HVC is geweest staan
ze schots en scheef over het trottoir en de oprit naar de Dichtershof. Aub meer ruimte voor de
containers zodat ze niet de oprit versperren i.p.v. 3 bomen deze ene boom kappen voor meer ruimte.
(foto van situatie is meegestuurd)
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?

Betreft de groenstrook naast het huis aan de Douwes Dekkerlaan 2 en achter de Adama van
Het beleid van de gemeente en de wens vanuit beheer is om aan twee zijden van de watergang gazon aan te brengen. Dit
Scheltemastraat 1 t/m 5. Voor dat ik mijn concrete aanbevelingen wil doen wil ik de meneer die mij te
versterkt het ruimtelijk en groene effect. Melder ontvangt een nadere toelichting buiten dit overzicht om.
woord heeft gestaan over de groenstrook (dit was in de hoek van de verdieping) wat feedback geven. Ik
ben zeer prettig te woord gestaan. Mij werd duidelijk geschetst wat de bedoeling is in de wijk. Ik ben wel
teleurgesteld over het vertrouwen dat in de burger gesteld wordt. Naast ons huis is 5 jaar niet gesnoeid.
De betreffende medewerker wilde dit niet geloven. Hij heeft zelf gekeken bij de groenstrook en blijft nog
ontkennen. Ik snap heel goed dat je in publiek overleg je medewerkers niet wilt afvallen. Maar via nette
bewoording had echt wel toegegeven kunnen worden dat er totaal geen onderhoud is gepleegd de
afgelopen 5 jaar. (!). Ik en de bewoners van de Adama van Scheltemastraat 1, 3 en 5 willen geen gazon
op de groenstrook grenzend aan onze percelen. De strook heeft in het verleden al overlast veroorzaakt.
Destijds ontstond er een grote doorloop/fiets van inwoners en forenzen van de waterbus. Zo'n 8 jaar
geleden hebben de bewoners bij de gemeente hun klachten kenbaar gemaakt. Na een hoop gesteggel is
met de gemeente besloten om in die tijd een hekje langs de brandpoort te plaatsen, een hekje dwars op
de groenstrook en heesterbeplanting. Wij als bewoners begrijpen dan ook niet de huidige keuzes.
Dezelfde problemen zullen weer ontstaan. We zijn als bewoners teleurgesteld dat de gemeente de
groenstrook verwaarloosd heeft. Wij hebben met eigen ogen gezien dat nadat het onderhoud
aanbesteed is aan DW Groen, zij niet de juiste middelen hadden om de groenstrook te onderhouden.
Inmiddels staan er diverse (wilde) bomen met uitschieters naar 5 á 6 meter hoogte. Wij pleiten
vanwege: 1 De te ontstane 'doorloop'. 2. De afspraken die in het verleden met de gemeente
Papendrecht zijn gemaakt. 3 Privacy in ons woongenot. De veiligheid van onze kinderen en kinderen in
de wijk. Dat in het schetsontwerp het gazon in de groenstrook naast Douwes Dekkerlaan 2 en achter
het driehuizenblok van de Adama van Scheltemastraat vervangen wordt voor onderhoudsarme
heesterbeplanting.
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Jacques Perkstraat

De indeling van de parkeerplekken in de Jacques Perkstraat 25 t/m 35 kunnen mij persoonlijk niet
Situering van parkeervakken wordt in het Voorlopig Ontwerp aangepast naar 2x 4 schuine parkeervakken aan overzijde straat,
bekoren. Nu gaat het mij niet specifiek om de 5 parkeerplekken voor de woningen (al mijn buren zijn
en geen parkeervakken voor genoemde woningen.
hier wel tegen), het gaat mij meer om de parkeervakken aan de straatkant. De oude situatie (nu) is 3 aan
3, schuin inparkeren. Gewoon voor de bewoners, en klaar! Naar mijn inziens (en wat meerdere malen is
aangevraagd en bekeken is) is het euvel dat de bomen in de weg staan. Deze bomen staan zo schuin en
los in de grond en met waterschade dat deze allang gekapt hadden moeten worden. Omdat deze nog
steeds op de schets staan, wordt er omheen gebouwd. Mijn probleem is dus tweeledig. Die twee bomen
weg. De parkeerplekken uitbreiden naar 4 aan 4 schuin. En geen auto's voor de deur. Verdere
uitbreiding is hiernaast op de grote parkeerplaats altijd mogelijk. Om deze straat rustig te houden hoe hij
is, hoeven wij geen bezoekend verkeer voor de deur. Wij hebben het al moeilijk genoeg om 'gewoon'
voor de deur te parkeren. Nu wil ik u en de gemeente erop wijzen, dat de laatste keer hier en grote
wijziging plaatsvond wij geen inspraak hadden. Wij hebben dit huis gekocht met vrij uitzicht en er ook
voor betaald. Nog geen half jaar later werd er pal voor onze neus een centrum neergezet die ons uitzicht
verpestte. Over de toekomstplannen van het complex nog maar te zwijgen. Ik wil hiermee zeggen dat
deze melding wel hopelijk uw aandacht zal krijgen.
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L. van Deijsselstraat

Na een geslaagde inloopavond toch nog een nagekomen reactie op de parkeervakken in de L. van
Deysselstraat aan de oneven zijde. In het schetsontwerp zijn er twee parkeervakken pal naast een
lantaarn gesitueerd. Misschien is het mogelijk om het plateau aan de W. Kloosstraat zijde korter te
maken zodat de parkeervakken richting de W. Kloosstraat kunnen opschuiven. Dan komt de
straatverlichting tussen twee parkeervakken in te staan, wat minder hinderlijk is en parkeerschade aan
de autoportieren, bij het uitstappen, kan voorkomen.

Het opschuiven van genoemde parkeervakken is onwenselijk i.v.m. 'draaicirkel" van verkeer de L. van Deijsselstraat in. De
lichtmasten worden verplaatst zodat ze tussen de parkeervakken komen te staan

49

Douwes Dekkerlaan

Inzak het grasveld van Scheltemestraat een aantal vragen. Onze woning is Douwes Dekkerlaan 12 wat
aan de achterkant van het grasveld grenst. 1. Het veld is na regenval langere tijd erg nat. Zeker in de
natte maanden. Het veld wordt veel door kinderen gebruikt. Verzoek is om drainage aan te brengen

Het grasveld zal worden voorzien van drainage. De groenstroken zijn echter ook een soort ' bufferlocatie' bij hevige regenval,
dus enig water op het grasveld voor beperkte periodes is niet altijd te voorkomen.
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Douwes Dekkerlaan

Inzak het grasveld van Scheltemestraat een aantal vragen. Onze woning is Douwes Dekkerlaan 12 wat
De bestaande in het gazon bomen blijven behouden. Uit onderzoerk van de Bomenwacht blijkt dat de levensverwachting meer
aan de achterkant van het grasveld grenst. 2. De drie bomen op dit veld staan in de schets nu als zijnde dan 15 jaar is en dat de herinrichting weinig tot geen invloed heeft.
bestaand. De bestaande bomen zijn echter uit model (scheef en meerdere kronen). Daarnaast zijn ze
flink gegroeid na plaatsing ca. 15 jaar geleden. Inmiddels is het zonlichting in onze tuinen nogal ingeperkt
door de bomen. Door de combinatie omvang/model zouden we het vanuit bewoners D. Dekkerlaan
pleiten voor vervangen van deze bomen.
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Douwes Dekkerlaan

Inzak het grasveld van Scheltemestraat een aantal vragen. Onze woning is Douwes Dekkerlaan 12 wat
aan de achterkant van het grasveld grenst. 3. Het trottoir rondom het veld, wordt dat meegenomen in
ophoging? De waterputten die daar zitten zijn verstopt. Daarnaast zijn we benieuwd of deze stoep niet
hoger uitkomt dan de schuren die daar aan grenzen i.v.m. inloop van water (tekening is bijgevoegd)
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Jacques Perkstraat

Ik heb een vraag omtrent het parkeren. Helaas is er bij mij de ziekte MS geconstateerd en ben ik soms
Het ontwerp van de parkeervakken wordt in het Voorlopig Ontwerp iets aangepast, en zoveel als mogelijk richting de bocht bij
niet goed in staat te lopen, wanneer er weer ene shup optreed ben ik een langere tijd minder mobiel op J. Perkstraat nr 11 opgeschoven.
verschillende vlakken. Nu is mijn vraag of er misschien rekening gehouden kan worden met een
(toekomstige) invalide plek. Zoals er nu op de schets staat is er gene plek recht voor onze deur, wat in
principe niet geeft maar het zou wel makkelijk zijn voor in mijn mindere periodes. Wellicht wilt u er naar
kijken en op terugkomen?
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Jacques Perkstraat

Een kleine kritische noot rondom het parkeeronderzoek. De onderzoek tijden waren 6 u, 6.30 uur. Door Er is geen enkel tijdstip dat een meting voor het parkeeronderzoek volledig dekkend is. De gebruikte tijdstippen geven echter
de weeks zijn het tijden dat mijn man bv dan al vanaf 5.30 u met de auto naar zijn werk is en om 16 u
wel een voldoende duidelijk inzicht in het parkeergedrag en de bezettingsgraad.
pas thuis is. Ook de buurman van verderop is rond 5/5.30 u al naar zijn werk. Niet echt reëel vind ik.
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Louis Couperusstraat

De boom nabij onze tuin thv Louis Couperusstraat 2, zal deze verplaatst worden zoals omschreven in de Er is onderzoek door Bomenwacht gedaan naar de verplantbaarheid van deze boom (soort: hopbeuk). Het advies is negatief,
toelichting schetsontwerp.
waardoor deze boom niet gehandhaafd wordt. Er komt op deze locate geen boom terug.
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Louis Couperusstraat

Bij deze heb ik een aantal vragen/opmerkingen van betreft aanpassingen van de verkeers situatie. Ik
In het Voorlopig Ontwerp blijft uw voortuin vanaf de zijkant (zijde P.C. Boutensstraat) bereikbaar
woon op de Louis Couperusstraat 12 en zit een beetje met de stoep naast het huis. Op alle dagen dat er
naar de parkeergelegenheid is gekeken stond bij helaas de auto niet op het pad. Dus ook niet
aangegeven toen ik vanmiddag de papieren heb ingezien. Ik rij vanaf de PC Boutensstraat bij mij het erf
op (zie bijlage). Zou dit nog mogelijk zijn na het opknappen van de straat of wordt daar geen rekening
mee gehouden?
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Albert Verweijstraat

Lantaarnpaal ter hoogte van nr. 21 graag kap erop laten zitten. Heb dit jaren geleden aangevraagd en
gekregen omdat ons huis anders volledig in de schijnwerpers staat en het binnen net is of er een
bouwlamp op ons huis staat gericht.

Op de lichtmasten komen nieuwe kappen. Dit verzoek wordt meegenomen: bezien of deze afscherming mogelijk is.
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Albert Verweijstraat

Verder mogen van ons de extra plantenbakken komen te vervallen. Geeft alleen maar overlast.
AANVULLING PER MAIL OP VERZOEK: De bloembakken t.o. de speeltuin, bewoners hebben daar liever
parkeervakken.
En de bloembak bij de eerstvolgende straatlantaarn na die van ons bij nr. 21 Albert Verweystraat.
Bloeien doet hier niets, alles verbrand hier in de zomer, bakken zijn ook gevaarlijk met spelende
kinderen.
Hoop dat het zo iets duidelijker is.

De groenstroken voor de woningen in de H. Gorterstraat worden op het straatniveau aangelegd(dit zijn dus geen
bloembakken). Aan de overzijde van de woningen worden extra parkeervakken aangebracht.
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Albert Verweijstraat

Bomen H. Gorterstraat laten staan. Straatbeeld verdwijnt anders volledig.

De ruimte in de ondergrond is door kabels en leidingen beperkt, ook zullen de parkeervakken gehandhaafd blijven. Voor
nummer 8 komt een nieuwe boom terug met voldoende ruimte om te groeien.
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Jacques Perkstraat
Jacques Perkstraat

Er zouden in de hoeken aan beide kanten nog een parkeerplaats bij kunnen.
Wij kijken op een mooie waterpartij, maar de struiken zijn zo hoog en onverzorgd dat wij er niet meer
Van zien. Graag een grasstrook met wat lage beplanting! (tekening bijgevoegd)

Zie antwoord op vraag 47.
Er is gekozen voor lage beplanting. Hierdoor blijft het zicht op de watergang behouden.
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P.C. Hooftlaan

Op schets 'werkgrenzen projectgebied' is aangegeven dat de voorzijde van onze woning (P.C. Hooftlaan Het benoemde gedeelte wordt in het Voorlopig Ontwerp ook meegenomen voor de onderhoudswerkzaamheden.
15) ook binnen het gebied van werkzaamheden valt. Dit was ook in lijn der verwachting aangezien de
voorzijde van woningen met nummers 1-9 bij een eerder onderhoud is vernieuwd. Op het
schetsontwerp van de nieuwe situatie is de voorzijde van onze woning echter niet gemarkeerd. Tevens
wordt in de toelichting van het schetsontwerp niet gesproken over het trottoir aan de voorzijde van de
woningen aan de P.C. Hooftlaan 11-19. Graag verduidelijking hier omtrent.

De nieuwe hoogtes en afwatering zullen we nader uitwerken in de volgende fase van het ontwerp. De nieuwe straat zal niet
hoger aangelegd worden dan het vloerpeil van de woning. Indien de garage gelijk is aan de woning is dit dus geen probleem. Als
de vloer van de garage lager ligt zal er in overleg gezocht worden naar een passende oplossing.
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Jacques Perkstraat

In overleg met de bewoners van de Jacques Perkstraat nr. 25 t/m 35 willen ook wij aangeven dat we
Zie antwoord op vraag 47.
graag een wijziging zien in het plan betreft het parkeren in het gedeelte van de Perkstraat ter hoogte van
de nrs 25 t/m 35. Wij zouden graag het gestoken parkeren behouden met uitbreiding van aan elke kant
1 parkeervak extra. Dus in totaal 8 parkeerplaatsen. Op deze manier blijft de sfeer en uitzicht van onze
straat redelijk in tact. Het nadeel van langsparkeren vinden wij dat de kans op autoschades groter is. Op
deze manier inparkeren is voor velen lastiger dan bij gestoken parkeren. Tevens spelende en/of
fietsende kinderen komen bij langsparkeren dichter bij de auto's waardoor het risico op schade groter is.
Wij hopen dat het mogelijk is onze wensen in het plan over te nemen.
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A. Verweijstraat
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A. Verweijstraat
A. Verweijstraat

Geen plantenperk rondom de lantarenpaal in de A. Verweijstraat bij het huis op nummer 11. Dit in
verband met kattenurine c.q. ontlasting en verdere ongedierte.
In de L. van Deijsselstraat de plantenbak weg en een parkeerplaats terug.
Bij de Jacques Perkstraat de 3 grote parkeerhavens behouden.
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A. Verweijstraat
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A. van Scheltemastraat
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A. van Scheltemastraat

Boom achter A. van Scheltemasstraat 5 straat wel op de tekening, maar is niet (meer) aanwezig.
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A. van Scheltemastraat

Hoek P.C. Boutenstraat/A. van Scheltemastraat. Hier staat op de nieuwe situatie heesterbeplanting. Dit Op hoek P.C. Boutenstraat/A. van Scheltemastraat is ook een opstelpaats voor kliko's. De geplande groenstrook wordt
is echter het enige stenen speelhoekje voor de (kleinere) kinderen. Ook gaan de kinderen daar met hun aangepast (verkleind). De aansluiting van het rijbaangedeelte van de A. van Scheltemastraat wordt ook anders vormgegeven.
fietsen de A. van Scheltemastraat op. In de nieuwe situatie zullen ze vlak langs de auto's fietsen om de
straat op te gaan. Voor zowel automobilisten als fietsers levert dit een onveilige situatie op, omdat ze
niet goed zichtbaar zijn als ze tussen de auto's vandaan komen. Helaas wordt er in de PC Boutenstraat
nogal hard gereden.
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A. van Scheltemastraat
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A. van Scheltemastraat
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Jacques Perkstraat

Tevens was deze hoek een opstalplaats voor vuilcontainers. Waar moeten in de in de nieuwe situatie
Zie antwoord op vraag 69.
geplaatst worden?
Zal het grasveld waarop dagelijks gespeeld wordt gedraineerd gaan worden? Nu is het een modderpoel Zie antwoord op vraag 49
bij regen. Volgens de bouwtekening van de wijk zou dit reeds bij de aanleg ervan hebben moeten
gebeuren. Helaas is dit niet het geval.
Graag zouden wij zien dat de huidige gestoken parkeerplekken aan de J. Perkstraat 25 - 35 blijven
Zie antwoord op vraag 52.
gehandhaafd en worden uitgebreid naar 2 x 4 gestoken parkeervakken. Het langsparkeren aan het
trottoir geeft een druk- en stadgevoel en een benauwend straatbeeld vanuit het huis gezien. Bovendien
door spelende kinderen (met en zonder fietsjes) is de kans op schade aan de auto's groter. Wanneer er
iemand wat ruimer parkeert in langparkeervakken kost dit vaak direct een parkeerplek. Dit is nu nooit
een issues.
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Jacques Perkstraat

Genoemd plantenvak wordt in het Voorlopig Ontwerp niet aangebracht, ontwerp wordt aangepast.
Zie antwoord op vraag 1.
Deze 3 grote parkeerlocaties worden zeer minimaal gebruikt en zijn daardoor voor een groot deel overbodig. Het streven is om
het oppervlakte aan verharding daar waar mogelijk terug te dringen met het oog op beheerskosten en klimaatadaptatie (extra
regenval opnemen in bodem). De parkeerlocaties worden om die reden verkleind maar behouden voldoende parkeercapaciteit.

De 2 grote bomen in de L. van Deijsselstraat weghalen en evt. 2 jonge bomen terug voor de bescherming Het vervangen van deze 2 grote bomen voor bomen van een kleiner formaat is reeds in dit Schetsontwerp opgenomen.
van de riolering en bestrating.
Waarom is er gekozen voor een gazon achter A. van Scheltemastraat 1-5 en naast D. Dekkerlaan 2?
Het beleid van de gemeente is om aan twee zijden van watergangen gazon aan te brengen om "zichtlijnen" aan te brengen. Dit
Hiermee wordt er een doorloop achter en langs de huizen gecreëerd. O.i. is dit onveilig en geeft dit
versterkt het ruimtelijke en groene effect.
overlast om de volgende redenen: - gevaar op te water reken van klein (oppas) kinderen omdat de
afstand tussen stoep en sloot te klein is en er dan ook geen barrière meer is. Mede omdat er vanuit de
huizen geen direct zicht op de sloot is. - Toename inbraakgevoeligheid van de wijk door het creëren van
een extra vluchtweg. - Route zal gebruikt vaan worden door waterbusverkeer (voetgangers en fietsers)
zoals dit eerder het geval was, toen de beplanting nog nieuw was. Daarom is er destijds een hek
geplaatst in het verlengde van de achter grens van de D. Dekkerlaan 2. - Hondenbezitters zullen dit pad
weer gaan gebruiken met stank- en geluidsoverlast tot gevolg. Wij zouden hier graag weer
heesterbeplanting willen om bovenstaande te voorkomen. Daarbij zouden wij het waarderen als hier
ook onderhoud gepleegd zal worden. Dit is de afgelopen jaren nauwelijks gebeurd.

Dat klopt, dit wordt in het Voorlopig Ontwerp aangepast.

Op de W. Kloosstraat tussen de J. Perkstraat en de L. van Deijsselstraat worden de gestoken
Zie antwoord op vraag 37,
parkeervakken ter hoogte van de garage van de woning aan de J. Perkstraat 35 gewijzigd naar een
langsparkeervak. Dit nieuwe parkeervak (zie rood omcirkeld in bijlage) blokkeert de uitrit van de garage.
Het verzoek om deze iets te verschuiven zodat deze tussen de garagedeur en tuindeur valt.

