
Reacties bewonersavond woensdagavond 10 mei 2017

Bewoner Reactie / suggestie Antwoord werkgroep / gemeente 

Mevr. M. Kat (1)

Kunnen er langs de koetenburgerweg extra 

parkeerplaatsen 

De waardevolle bomenstructuur laat hier geen 

parkeren toe 

gerealiseerd worden aan de zijde kanovijver 

Is er een oplossing voor het stuk grond tegenover de 

Kastanjeboom? 

Dit stuk grond is niet in eigendom van de gemeente 

tevens zit er een

Parkeren, spelen o.i.d. woonbestemmig op 

Mevr. R. Teel (2) Kunnen de parkeervakken 15 cm breder dan normaal?

De breedte van de parkeervakken is 2.50 m en 

vastgelegd in de 

verkeerskundige uitgangspunten. Dit is breder dan 

voorheen werd 

aangehouden 

Kan er rekening gehouden worden met 

rolstoelverkeer?

Daar wordt rekening mee gehouden, tevens zal het 

plan bij de uitwerking getoetst worden op de 

toegankelijkheid door het gehandicaptenplatform

Kan er rekening gehouden worden met het feit dat er 

soms veel mensen

Er zal nader naar de invulling van het plein worden 

gekeken met de 



met de auto komen waardoor het plein vaak volstaat 

met auto's direct omwonenden 

Wordt glasvezel meegenomen? 

Dit hangt af of de 40% hiervoor benodigd gehaald 

zal worden 

Dhr. M. Kant (3)

Kan er een oversteek worden gemaakt ter hoogte van 

het 'pillenpaadje'? 

We zullen kijken of dit mogelijk is door een 

doorsteek door het groen

te maken hetgeen tussen voetpad voorpolderweg 

en rijweg in ligt 

Kunnen er aanvullende verkeerremmende maatregelen 

worden genomen

Deze suggesties worden meegenomen en 

overwogen 

op de Voorpolderweg? Bijvoorbeeld een plateau bij de 

dokter/tennis

en het weergeven van 30 km op het wegdek bij de brug 

van Paarlberg? 

Dhr. H. H. Hogendoorn (4)

Kan er een parkeerverbod worden ingesteld op de 

rijweg tegenover de  

In een 30 km/pu zone stellen we geen 

parkeerverboden in. We laten 

haakse parkeerplaatsen op de Ruimtevaartstraat? Er 

kan hierdoor niet 

dit aan de bewoners (zelfregulering). Mocht blijken 

dat er toch grote 

goed uit de parkeervakken worden gereden zullen ontstaan zal hier nader naar gekeken worden 

Bosselaar (5)

De plataan op de hoek van de Loenastraat geeft 

overlast Hier wordt naar gekeken door de afdeling groen 



Kunnen de bomen bij de nieuwe parkeerplaatsen weg? 

Ze dragen niet bij

Bomen die vitaal en waardevol zijn worden 

behouden. De onderbe-

aan de veiligheid. Suggestie plantenbakken. 

planting zal overal worden vervangen door 

nieuwe/andere beplanting. 

Mensen wijzen op het onderhoud van hun tuin

Wij kunnen als gemeente mensen geen dingen 

verplichten op hun 

eigen grond. Wellicht dat buurtbewoners elkaar 

hierop kunnen 

attenderen. 

Dhr. M. Borst (6)

Kan er drainage worden aangebracht ter hoogte van 

Loenastraat 2? 

Dit zal nader worden bekeken en als aandachtspunt 

worden mee-

genomen

Kan er verlichting komen in de steeg naar de 

parkeergarages? 

Er zal worden gekeken wie hiervoor 

verantwoordelijk is. Dat kan naast

de gemeente bijvoorbeeld de woningbouwstichting 

zijn. 

Kunnen er een aantal diepe parkeerplaatsen worden 

gemaakt in de 

De parkeervakken in de Loenastraat worden nader 

bekeken daar ze zo

Loenastraat? Er is overlast van 'ZZP busjes' 

ondiep zijn. De opmerking van de busjes wordt 

daarin meegenomen. 

Mevr. B. Groen (7)

Maakt zich zorgen over het weghalen van de 

parkeergelegenheid op het

Er zal nader naar de invulling van het plein worden 

gekeken met de 



plein. 

direct omwonenden. Projectleider Maaik Kruijer 

heeft op 31-5 hier 

nadere afspraken over gemaakt met mevr. Groen. 

De boom voor nr 6 en 8 neemt licht uit mijn huis. Graag 

rekening houden

Opmerking wordt meegenomen in de verdere 

uitwerking van het 

met de boomkeuze (grootte en breedte) dorpsplein 

Kan er meer groen behouden blijven aan de zijde van 

de Havenstraat

We gaan met de afdeling groen bekijken of de 

aanwezige bomen hier

5, 7 en 9? 

behouden kunnen blijven. Opmerking wordt 

meegenomen in de 

verdere uitwerking van het plan 

Dhr. A. Klaver (8)

Kan er rekening worden gehouden met het ophalen van 

het vuilnis in 

Opmerking wordt meegenomen in de verdere 

uitwerking. De gemeente

de schoolstraat? Regelmatig rijdt hier een vuilniswagen 

nu achteruit heeft echter geen invloed in de rijtijden van de HVC. 

terwijl de school net uit is. Gevaarlijke situatie. 

Kan er een rotonde worden gemaakt op het einde van 

de Koetenburger-

Het plan voorziet nu in schuin parkeren en er is een 

mogelijkheid om 

weg? 

op het einde van de koetenburgerweg een rondje te 

maken en terug

te rijden. Hoe dit er precies uit gaat zien zal in de 

verdere uitwerking 



worden bepaald. Opmerking wordt derhalve 

meegenomen. 

Kan er rekening gehouden worden met de hoogte van 

het wegdek vanaf 

Uitgangspunt bij het maken van het werk is dat de 

hoogte hetzelfde

de dorpsstraat 47 t/m de Oosterdijk 11? Er is hier 

steeds iets bijgekomen

blijft of iets zal worden verlaagd. Op dit moment is 

men de huidige 

waardoor het erg hoog ligt. Dit zou nu hersteld kunnen 

worden. situatie nauwkeurig aan het inmeten. 

Kan er rekening gehouden worden met de inrit /uitrit 

brandweer? De Hier wordt rekening mee gehouden

huidige tegels zijn niet bestand tegen het gewicht van 

de auto en liggen

los.

Kan er een mantelbuis komen voor een toekomstige 

glasvezelkabel? 

Wanneer de dekking van 40% zal worden gehaald 

zal de glasvezel-

kabel worden meegenomen in de plannen. De 

gemeente legt 

normaliter geen loze leidingen. 

Kunnen er snelheidsbeperkingsborden ter hoogte van 

de schoolstraat

In de toekomstige 30 km/pu zone worden geen 

verkeerborden 

worden geplaats? of ander obstakels geplaatst. 



Dhr. R. Donderwater (9)

Kunnen er van die verkeersborden met gezichten langs 

de dorpststraat 

De digitale snelheidsborden, zogenaamde smiley's, 

worden af te toe (tijdelijk) op sommige plekken 

gezet. 

worden geplaatst? Dan zien mensen hun actuele 

snelheid. 

Na verloop van tijd verliezen ze hun functie doordat 

mensen er niet 

meer op letten. Deze borden worden dus niet 

permanent geplaatst. 

Kunnen er plateaus worden aangelegd?

Er worden nauwelijks verhoogde plateaus 

gesitueerd daar veel huizen

in op staal (geen palen) gefundeerd zijn. Wel 

worden alle kruispunten in het plangebied 

voorzien van een signaalkleur met belijning 

waardoor er een extra attentie ontstaat voor de 

weggebruiker. 

Verzoek om de kolk voor schoolstraat 3 te verplaatsen Dit wordt in de uitwerking meegenomen 

Mevr. A. Steenbeek (10)

Ter hoogte van Loenastraat 23/25/27/29 en naast 10 is 

er last van spoor-

Deze bestrating valt buiten de werkgrens. We zullen 

de situatie echter

vorming in de weg. Graag herbestraten

opnemen. Indien ernstig zal dit uit potje onderhoud 

worden hersteld. 



Dhr. S. Koelman (11)

Is het mogelijk dat de projectgrens op de Loenastraat 

wordt doorgetrokken

Deze vraag sluit aan bij vraag nr. 6 Wij gaan dit 

nader bekijken om te 

zodat de parkeerplaatsen ter hoogte van de nrs 6/8/10 

en 13/15/17 zien wat hier eventueel mogelijk is. 

worden meengenomen in het plan? Wellicht kunnen 

ook de parkeer-

plaatsen achterin de Loenastraat meegenomen 

worden? 

Dhr. J. J. Groenia (12)

Waarom is het plateau ter hoogte van ruimtevaartstaat 

2a nu toch 

Dit is gedaan om de kinderen á niveau veilig te 

kunnen laten 

verhoogd terwijl we hebben afgesproken geen 

verhoogde plateaus toe 

oversteken. We gaan, zoals afgesproken tijdens de 

avond, door de weg

te passen ivm de fundering op staal. 

over een langere lente minimaal te laten stijgen en 

het voetpad te laten

dalen een oplossing zoeken welke tot zo min 

mogelijk trillingen 

zal leiden. 

C.J. Timmerman (13)

Voorstel om van het slechte voetpad bij de brug tot de 

N245 een fietspad 

Dit valt buiten ons plangebied maar zal wel nader 

bekeken worden. De

te maken. 

dorpsraad is momenteel bezig om dit voetpad aan 

te pakken en te 

herbetegelen zodat het weer goed begaanbaar is 

Kan de Koetenburgerweg opnieuw geasfalteerd 

worden? 

Dit verzoek wordt meegenomen in de verder 

uitwerking 



het voetpad langs de kanovijver is ook erg slecht

Dit pad valt eveneens buiten ons plangebied maar 

wordt ook mee-

genomen door de dorpsraad 

Kan het voetpad tussen de Appolostraat en de 

Spoetnikstraat worden 

Dit valt binnen het plangebied en wordt 

meegenomen. 

meegenomen?

Kan de groenstrook tussen de Appollostraat en de 

Spoetnikstraat 

Hier zal, zoals in alle plantvakken het geval is, netjes 

nieuwe beplanting

worden vervangen door straatwerk? in worden gezet. 

Boom bij mijn inrit verwijderen of verplaatsen

Gezonde bomen in het openbaar groen worden 

behouden. Indien ze

overlast geven of voor gevaar zorgen kan de 

gemeente dit beoordelen

om te zien welke maatregelen nodig zijn. 

Voor mijn garagepad staat een straatlantaarn 

We zullen dit in de uitwerking bekijken en 

meenemen 

Dhr. C. Ruijs (14) De invulling van het plein baart dhr. Ruijs zorgen

Er zal nader naar de invulling van het plein worden 

gekeken met de 

direct omwonenden. Projectleider Maaik Kruijer 

heeft op 31-5 hier 

nadere afspraken over gemaakt met mevr. Groen. 



dhr. K. Pronk (15

Waar komen de parkeerplaatsen voor de bewoners van 

Dorpsstraat 

Er zal nader naar de invulling van het plein worden 

gekeken met de 

4-6-8? Afscheiding richting weg summier alleen met 

paaltjes. 

direct omwonenden. Projectleider Maaik Kruijer 

heeft op 31-5 hier 

nadere afspraken over gemaakt met mevr. Groen. 

Kunnen de 3 prunusbomen worden behouden ter 

hoogte van havenstraat

We gaan met de afdeling groen bekijken of de 

aanwezige bomen hier

nrs 5, 7 en 9? (zelfde vraag als 7)

behouden kunnen blijven. Opmerking wordt 

meegenomen in de 

verdere uitwerking van het plan 

Kunnen er lagere/kleinere lantaarns op het 

parkeerpleintje achter 

In principe valt dit buiten het plangebied. Er zal naar 

gekeken worden. 

havenstraat 5/7/9 worden toegepast? 

Dhr. T. Zaat (16)

Kunnen er fietssuggestiestroken worden toegepast op 

de Dorpsstraat?

Er worden omwille het beleid geen 

fietssuggestiestroken toegepast, 

fietssuggestiestroken passen in principe niet in een 

30km/uur zone.  

Kan de voorpolderwegbrug bij Paarlberg verbreed 

worden? Hier wordt nader naar gekeken 



Kan het voetpad worden opgeknapt richting de N245? Zie antwoord vraag 13

Dhr. S. Schilder

Kan er snelheidsremmer worden geplaatst vóór de brug  

(ter hoogte

De situatie bij de brug wordt nader bekeken en de 

suggestie zal 

van Paarlberg) zodat de 30 km wordt 'afgedwongen' worden overwogen bij de verdere uitwerking

Dhr. P.W. de Goede 

Kan er een inrit worden gemaakt ter hoogte van 

Dorpsstraat 61 aan de Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking 

spoetnikstraat naar woning Dorpsstraat 61? 

Denk aan de toe te passen bestrating bij het gewicht 

van de Hiermee wordt rekening gehouden 

brandweerauto (13.000 kg)

Dhr. R. Zut

Maakt zich zorgen over het zicht bij de kruising achter 't 

Bos - Dorpsstraat

Er zal nader naar deze specifieke situatie gekeken 

worden. 

Kan er een voorziening komen (b.v.paaltjes) zodat er 

niet meer dicht op 

het kruispunt geparkeerd zal worden? Het is nu erg 

gevaarlijk. 

Fam. De Geus

Kunnen er parkeerplaatsen gemaakt worden ter hoogte 

van blok 18/26

Omdat er in de ruimtevaartbuurt 32 extra plekken 

worden gecreerd is 

in de ruimtevaartstraat? (2x2 in de lengte) 

ervoor gekozen deze groenstrook met de 

containerstroken intact te 



laten en geen langsparkeerplaatsen te maken.

Dhr. H. Mosch 

De betrating van de voorhuisstraat is momenteel erg 

slecht waardoor deze

Dit valt buiten het plangebied maar zal bekeken 

worden. Indien het 

slecht bereikbaar is voor rolstoelen en kleine kinderen. 

inderdaad ernstig is zal dit uit de pot onderhoud 

worden hersteld 

Dhr. P. Hellinga

Maakt zich zorgen of zijn inrit nog goed bereibaar is 

door de twee 

Wij zorgen ervoor dat de inrit goed bereikbaar blijft. 

Het lijkt ons een 

geplande parkeerplaatsen. Dhr. Hellinga stelt voor zijn 

inrit recht te 

goed voorstel de inrit recht te trekken. Dit zal 

meegenomen worden in

maken. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de lantaarn 

2m opschuift de verdere uitwerking (opschuiven lantaarn) 

Verzoek tot parkeerverbod / gele streep voor de spar 

naast de vakken (nu Wordt meegenomen in de verdere uitwerking 

is dit bijna niet meer zichtbaar) 


