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Nota van beantwoording ontwerp nov 2020 Klimaatbestendig Klapwijk fase 1 

Vragen en antwoorden op ontwerp fase 1  
d.d. november 2019 

  

Algemeen 

1. Vraag: 
In onze straat zijn er nu gele en rode klinkertjes in gebruik. In de winter blijken de rode klinkers veel eerder glad 
te zijn dan de gele klinkers. Ik begreep dat er volgens de plannen meer rode klinkers komen. Kan dus tot meer 
gladheid en gevaar leiden. (2x gesteld) 
Antwoord: 
Alle nieuwe toe te passen materialen voldoen aan de gestelde stroefheidsnormen. De huidige rode klinkers zijn 
natuurlijk 30 jaar oud en wellicht anders gefabriceerd.  

2. Vraag: 
Hoe wordt er rekening gehouden met de toename van het elektrisch rijden? Waar komen de laadpunten? Bij 
ons in de straat kunnen we niet voor de deur parkeren. Hoe wordt dit gezien? (2x gesteld) 
Antwoord: 
Momenteel bekijkt de gemeente dit voor alle woonwijken, omdat er de komende jaren inderdaad een toename 
van elektrisch rijden wordt verwacht. Waar de laadpunten precies in Klapwijk komen is nu nog niet duidelijk. 
Zodra we meer weten informeren we de wijk. 

3. Vraag: 
Verder vind ik het heel goed ontwerp en heel leuk om er zo bij betrokken te zijn. 
Veel succes met de verdere uitwerking en uitvoering. 
Antwoord: 
Dankuwel! 

4. Vraag: 
Ieder huishouden komt nu voor behoorlijke extra uitgaven te staan, is hiervoor een bijdrage beschikbaar? Of 
moeten wij dat zelf ophoesten? 
Antwoord: 
De gemeente pleegt groot onderhoud aan de openbare ruimte. Bewoners die dit ook op eigen terrein doen 
betalen inderdaad zelf de kosten daarvan. Voor het vergroenen van tuinen bestaat wel een Stimuleringsregeling 
van het Hoogheemraadschap van Delfland (www.hhdelfland.nl). 

5. Vraag: 
Graag duidelijkheid over ophoging ivm aanleg voortuin en oprit. 
Antwoord: 
Op de website staat onder Fase 1/wonen met peilverschillen een indicatie van de ophoging. Vlak voor de start 
van de werkzaamheden informeren we u verder over dergelijke praktische zaken. 

6. Vraag: 
De oprit zouden wij ook graag in de vorm van grasbeton aan laten sluiten op de openbare weg. Zijn daar 
afspraken over te maken? 
Antwoord: 
Vlak voor de start van de werkzaamheden informeren we u verder over dergelijke praktische zaken en kunt u dit 
bespreken met onze aannemer. 

7. Vraag: 
Te zijner tijd gaarne een container waarin ik overtollige tegels kan gooien. 
Antwoord: 
Deze wens zullen we bespreken met onze aannemer en daarover informeren we u vlak voor de start van de 
werkzaamheden. 
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8. Vraag: 
Een van de dingen die ik niet begrijp is waarom er overal zoveel gras ligt of is gepland. Ook staan er op het 
moment veel struiken waar geen vogel, vlinder, bij of ander levend wezen ander dan de mens wat aan heeft. 
Het zou de wijk zoveel mooier en veel natuurvriendelijker maken als daarbij zoveel mogelijk struiken en bomen 
worden gepland die wel van waarde zijn voor de natuur. Meest voor de hand liggend is bijvoorbeeld de 
vlinderstruik. Een keer per jaar snoeien en je hebt maanden prachtige bloemen. Lijkt mij ook kostentechnisch 
qua onderhoud een interessante optie. Nu komt er vaak eens in de twee weken op de grasvelden een 
maaimachine langs die als er al wat groeit weer wegmaait. Met als resultaat stukken grond waar niemand wat 
aan heeft, behalve een extra uitlaatplek. Er is al zoveel natuur verloren gegaan in deze regio, laten we de 
stukken groen tussen de huizen zoveel mogelijk echt teruggeven aan de natuur met als uitgangspunt zo min 
mogelijk gras, zoveel mogelijk qua natuur waardevolle planten, houtwallen e.d. en alleen snoeien /maaien als 
het de natuur dient. Het hoeft niet allemaal zo aangeharkt. Het kan allemaal veel  mooier en 
natuurvriendelijker. 
Antwoord: 
We zijn het helemaal met u eens! Maar er is wel degelijk rekening met de verschillende dieren gehouden: we 
streven naar veel variatie in bomen en ander groen. Bijvoorbeeld meer kruiden voor bijen en andere insecten. 
Meer informatie over het toe te passen groen vindt u op onze website in de beplantingscatalogus. 

9. Vraag: 
De steensoort voor het wegdek is veel te donker. Nu geel, straks heel donker. Contrast met de huizen is te 
groot. Pas dat aub aan. (2x gesteld) 
Antwoord: 
Er is voor een donkerdere kleur gekozen om meer contrast te creëren tussen de rijbanen en de 
wandelgebieden. De donkere kleur geeft een dorpse sfeer aan de straten. 

10. Vraag: 
Ik las een stukje over de fasering van de werkzaamheden in Klapwijk. Er staat een plattegrondje van de wijk en 
in kleuren wordt de fasering aangegeven. De legenda erbij klopt niet, de kleuren komen niet overeen. Kan dit 
aangepast worden zodat ik kan zien wanneer mijn straat ongeveer aan de beurt is? 
Antwoord: 
De legenda klopte inderdaad niet met de tekening. Dit is inmiddels aangepast op de website. 

11. Vraag: 
Op de website krijg ik vele keren de melding ‘de teksten worden momenteel geschreven, nog even geduld aub’ 
en dat op de sluitingsdag van de commentaarperiode. De informatie op de kaartjes en tekeningen die wel 
aanwezig zijn is zeer summier, geen legenda met betrekking tot de gebruikte bestrating. 
Antwoord: 
U heeft helemaal gelijk! Het complete verhaal stond veel later op de website dan gepland. Excuses daarvoor. 
We hebben daarna de reactietijd verlengd tot half januari. 

12. Vraag: 
Met de extra ruimte voor onkruidgroei, wat zijn de plannen voor straatonderhoud? 
Antwoord: 
Hier hoort inderdaad een ander soort beheer bij. We gaan er nu vanuit dat de grastegels enkele keren per jaar 
gemaaid moeten worden, afhankelijk van het gebruik. Dit zullen we in de praktijk monitoren en eventueel 
bijstellen. 

13. Vraag: 
Het afkoppelen van regenwater gaat bij ons en onze buren tot problemen leiden. Onze achtertuinen zijn nu al 
regelmatig erg nat, omdat het water nergens heen kan. Bij afkoppelen verwacht ik dat deze tuinen in een 
moeras veranderen. We hebben geen achterom waar we het water heen kunnen leiden. (2x gesteld) 
Antwoord: 
Achtertuinen worden niet afgekoppeld, alleen de voortuinen die aansluiten op openbaar gebied. Dit water 
wordt dan bovengronds afgevoerd. Voordat de werkzaamheden starten informeren we u over praktische zaken 
en kunnen we u over dit onderwerp adviseren.  
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14. Vraag: 
De breedte van de straat wordt versmald naar 4,25 m, zodat er precies stapvoets twee auto’s langs elkaar 
kunnen. Volgens mij is dit ongeveer een meter minder breed dan de huidige breedte van de Riek Kuiperssingel. 
Maar hoe moet het dan met de verschillende bussen met pakketbezorgers en boodschappenbezorgers die 
alleen maar toenemen? Ontstaan er dan geen opstoppingen of blokkades doordat deze busjes vaak breder en 
meer ruimte nodig hebben om uit te laden? Is het wel verstandig en wat levert het op als de weg een meter 
versmald wordt ten opzichte van de klimaatbestendigheid en het leefgemak en veiligheid? Zeker wanneer er 
gebruik gemaakt gaat worden van de waterdoorlatende stenen in de weg. 
Antwoord: 
De maat van 4,25m is in de praktijk een prima maat voor een gemiddelde woonstraat. De straat is nu over 
gedimensioneerd en is daardoor stenig dan noodzakelijk. 

15. Vraag: 
Wanneer wordt het definitieve ontwerp en de materialen gepresenteerd? 
Antwoord: 
Het aangepaste ontwerp staat inmiddels op www.klimaatbestendigklapwijk.nl. U kunt hier tot 1 juni op 
reageren. Vlak voor de werkzaamheden starten informeren we u over praktische zaken als planning, werkwijze 
en materialen. 

16. Vraag: 
Ik heb een vraag over de struikelgevoeligheid van de grassplittegels met groot hoogteverschil en vooral grote 
diepte. Ik heb eens research gedaan en heb inderdaad gezien dat deze vorm vaak het lopen belemmerd en zelfs 
erg struikelgevaarlijk is. Ook zijn deze vorm van grassplittegels erg gevaarlijk voor fietsers die er per ongeluk op 
rijden omdat ze moeten uitwijken of er mee in aanraking komen. Op meerdere plekken is dit al een discussie 
geweest vanwege de valpartijen. Mijn vraag is dan ook of het al beslist is dat er voor deze grassplittegels 
gekozen is. Aangezien de parkeerplaatsen onder de bomen komen zal er veel bladafval zijn wat nu ook het geval 
is. Met de geopperde grassplittegels is het onmogelijk om dat zoals nu met een bezemwagen of een bezem op 
te ruimen. (alternatieven hebben er minder tot geen last van). Zo ja waarom en waarom niet voor minder 
struikel- en valgevaarlijke alternatieven. 
Ik hoop dat de keuze nog definitief is gevallen op bovenstaande grasbetontegels die ik op de bijeenkomst heb 
gezien. Hieronder een aantal alternatieven. In Pijnacker-Noord heb ik in 1 straat ook splitbetontegels gezien die 
een wat vriendelijker karakter hebben dan de gepresenteerde versie. 
Antwoord: 
Wij zijn samen met het ontwerpbureau op zoek gegaan naar een ‘groene’ tegel voor in de parkeervakken. 
Daarbij speelt de begaanbaarheid, uitstraling en beheer natuurlijk een belangrijke rol. Her en der in de 
gemeente zijn al andere vormen van grasparkeren toegepast, maar ook daar zien we wat nadelen. Grastegels 
zijn in de praktijk natuurlijk minder vlak dan gewone tegels, maar indien juist aangelegd toch goed beloopbaar. 
Daarom kiezen we er alleen in parkeervakken voor. Met de aannemer gaan we op zoek naar de definitieve 
groene tegel.  

Beppie Nooijstraat 

17. Vraag: 
Plantenvakken die nu ingepland zijn op de hoeken van stegen bij de Beppie Nooijstraat (en de Fien de la Mar) 
zijn niet handig. Nu parkeren wij de auto aan de zijkant, dat is niet meer mogelijk als de plantvakken daar 
gerealiseerd zouden worden (plantenvakken zouden vervangen kunnen worden door grasbeton). Ook is het 
lastig parkeren als ik op een drempel moet keren/indraaien. Drempel dus graag elders, niet recht voor de deur. 
(2x gesteld) 
Antwoord: 
In het aangepaste ontwerp zijn deze plantvakken aangepast in grastegels. Zo wordt dit stukje toch vergroend, 
maar kan er ook nog worden geparkeerd. 
De plaats van de drempels is niet aangepast, dit heeft te maken met het bovengronds afvoeren  van het 
regenwater naar de goten en wadi’s in het parkje. 

  

http://www.klimaatbestendigklapwijk.nl/
http://www.klimaatbestendigklapwijk.nl/
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18. Vraag: 
Losse containerplaatsen zijn niet handig, zoals ze nu ingetekend zijn in de Beppie Nooijstraat en Fien de la 
Marstraat. Containerplekken staan nu bij uitgangen van poorten, tussen de autoparkeerplaatsen. Dit gaat een 
rommeltje worden en voor bewoners zorgt dit voor ergernis bij de uitgang van de poort. Graag de 
containerplekken houden op de hoekpunten van het park Beppie Nooijstraat en Fien de la Marstraat. Dit kan 
met waterdoorlatende tegel gerealiseerd worden. (2x gesteld) 
Antwoord: 
De locaties van de containeropstelplaatsen rond het parkje zijn aangepast in het ontwerp. Ze liggen nu naast het 
parkje, om zo het parkje zo groot en groen mogelijk te maken en de wadi’s in te kunnen passen. De 
containeropstelplaatsen worden inderdaad met grastegels ingericht. 

19. Vraag: 
Een grassplittegel is wel onhandiger met uitstappen uit de auto, het geeft kans op zwikken. 
Antwoord: 
Grastegels zijn in de praktijk minder vlak dan gewone tegels, maar als ze juist aangelegd zijn, dan zijn ze goed 
beloopbaar. Dit houden we tijdens de uitvoering in de gaten. 

20. Vraag: 
Het groenstrookje aan de Fien de la Marstraat, aan de zijde Corrie Vonklaan wordt niet onderhouden op dit 
moment. Al jaren ergernis. Met parkeren van de auto’s rijdt je altijd tegen deze groene takken aan. (2x gesteld) 
Antwoord:  
Uw opmerking over het onderhouden van de groenstrook is doorgegeven aan het Meldpunt Leefomgeving. 

21. Vraag: 
Wij vragen ons af wat er mis is met de hoge bomen in het parkje van de Beppie Nooijstraat. Waarom kunnen 
deze bomen niet in het nieuwe plan? Ziek zijn ze niet! 
Antwoord: 
De populieren zijn inderdaad niet ziek, maar wel veel te groot voor hun standplaats in een woonwijk. Populieren 
zijn gevoelig voor takbreuk en dit is onwenselijk op een speelplek. Daarnaast verdrukken ze de andere bomen. 
Door de populier te verwijderen ontstaat groeiruimte voor de andere bomen. Daarnaast voegen we nieuwe 
jonge bomen (linde, den, moerbei, verschillende notenbomen, tamme kastanje) en struiken toe zodat er meer 
variatie in het bomenbestand ontstaat. Het hout van de populieren willen we gebruiken voor buurtbankjes en 
speelaanleidingen. 

22. Vraag: 
Blij met de aankondiging dat de hoge populieren vervangen gaan worden. Vooral onze zonnepanelen zijn 
dankbaar. 
Antwoord: 
Door het verwijderen van de populieren ontstaat groeiruimte voor de andere aanwezige bomen. Daarnaast 
planten we nieuwe bomen en struiken om de groene uitstraling te behouden en natuurlijk spelen te creëren.  

23. Vraag: 
Aan de Fien de la Marstraat is een parkeerprobleem. Zeker bij versmalling van de straten en de wadi in het 
parkje. De straat staat altijd ’s avonds vol met auto’s. Hoe gaan jullie dit oplossen. Is echt een groot probleem. 
Jullie offeren nu plekken op. Echt een aandachtspunt, een oplossing graag. Geen parkeerplekken opofferen, hier 
moeten juist plekken bij!! Kom maar kijken om half 7 ’s avonds. 
Antwoord: 
Langs het parkje liggen nu geen parkeervakken, deze worden dan ook niet opgeofferd. We zijn ons bewust dat 
er op diverse plekken buiten de parkeervakken geparkeerd wordt, echter op andere plekken is ruimte over mits 
men bereid is iets verder te lopen. Langs het veldje aan de Caro van Eycklaan/Maartje Offerstraat wordt een 
klein aantal parkeervakken toegevoegd. 

Caro van Eycklaan 

24. Vraag: 
We hebben heel veel overlast van de esdoornbomen in de straat. De helicoptertjes vliegen zelfs door de ramen 
naar binnen en in het voorjaar haal ik honderden ontkiemde zaden tussen het grind vandaan.   
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Antwoord: 
Deze bomen hoeven niet weg voor de rioleringswerkzaamheden of de herinrichting. Tijdelijke overlast is geen 
zwaarwegend argument om een boom te verwijderen. Immers, iedere boom verliest bloesem, blad of zaadjes. 
Deze esdoorns blijven in de nieuwe situatie dan ook staan. 

Corry Vonklaan 

25. Vraag: 
Misschien is het handig om bij het bestraten de doorgang van de Corry Vonklaan langs het ‘meertje’ naar de 
Laan van Klapwijk fietsbaar te maken. Nu fietsen we een stukje over het voetpad. 
Antwoord: 
Dit is niet mogelijk omdat deze locatie te smal is om hier een formeel fietspad te realiseren. 

26. Vraag: 
Kan de gemeente de plaats van de kliko’s heroverwegen? Zij zijn nu niet logisch! 
Antwoord: 
De locaties van de containeraanbiedplaatsen rond het parkje aan de Beppie Nooijstraat zijn verplaatst. 

27. Vraag: 
Kan het riet langs de sloot aan de Corry Vonklaan weggehaald worden? 
Antwoord: 
Hier en daar willen we dat inderdaad weghalen. Niet alles, want riet afgewisseld met andere beplanting is van 
waarde voor allerlei vogels en insecten. 

28. Vraag: 
Kunnen de lelijke taxusbomen langs dijkweggetje bij de plas weggehaald worden. 
Antwoord: 
De taxusbomen worden verwijderd en vervangen door nieuwe bomen. 

29. Vraag: 
Graag op de glooiende helling naar de sloot kruiden en bloemen. 
Antwoord: 
Bermen worden zo veel mogelijk als kruidenberm ingezaaid. 

Fien de la Marstraat 

30. Vraag: 
Het geplande plantvak voor ons huis (zie tekening) maakt dat wij de auto niet meer voor het huis kunnen 
parkeren. Het stukje naast het huis voor de uitbouw is daarvoor te smal. Er is onvoldoende parkeerruimte elders 
in de straat (veel mensen 2 auto’s). Onze auto staat altijd geparkeerd op een gedeelte van dit driehoekje 
gemeentegrond, dus dit kan geen plantvak worden. De drempel in de straat graag niet pal voor de deur, dat 
geeft problemen met parkeren. Misschien het geplande plantenvak vervangen door grasbeton? Een andere 
oplossing zou kunnen zijn dat wij de grond kopen. (4x gesteld) 
Antwoord: 
In het aangepaste ontwerp zijn deze plantvakken aangepast in grastegels. Zo wordt dit stukje toch vergroend, 
maar kan er ook nog worden geparkeerd. 
De plaats van de drempels is niet aangepast, dit heeft te maken met het bovengronds afvoeren  van het 
regenwater naar de goten en wadi’s in het parkje. 
Verkoop van grond vindt de gemeente niet wenselijk. 

31. Vraag: 
Het vervallen van de file-parkeerplekken langs het park aan de Fien de la Marstraat en Beppie Nooijstraat gaat 
parkeerproblemen veroorzaken. De huidige plekken zijn nu al nauwelijks toereikend. 
Antwoord: 
Langs het parkje liggen nu geen parkeervakken, deze worden dan ook niet opgeofferd. We zijn ons bewust dat 
er op diverse plekken buiten de parkeervakken geparkeerd wordt, echter op andere plekken is ruimte over mits 
men bereid is iets verder te lopen. Langs het veldje aan de Caro van Eycklaan/Maartje Offerstraat wordt een 
klein aantal parkeervakken toegevoegd. 
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32. Vraag: 
We hebben begrepen dat de 5 populieren worden gekapt. Ik stel voor om enkele bomen op een hoogte van ca. 
5 tot 8 meter te snoeien door middel van breuksnoei waardoor ze een bijdrage aan de biodiversiteit en dan met 
name voor de aanwezige spechten. Ook zijn de stammen markant en kunnen volgens mij goed in de speel-, 
groenplek ingepast worden. 
Antwoord: 
Wat een goed idee! We bekijken in de uitvoering welke stammen we kunnen laten staan. De overige stammen 
willen we inderdaad gebruiken als speelaanleiding of er een buurtbank van maken. 

33. Vraag: 
We willen graag dat de hekjes en palen in de poorten en voetpaden niet  worden teruggeplaatst. Zijn 25 jaar 
geleden, tijdens de inrichting en bouw van de wijk, na klachten geplaatst. Zijn ook niet consequent in de wijk 
toegepast. 
Antwoord: 
We streven naar zo min mogelijk objecten in de openbare ruimte, vandaar dat deze niet terugkomen in het 
ontwerp. 

Freule Wttewaall van Stoetwegensingel 

34. Vraag:  
Groen ter hoogte van nr 35 is dat nieuw of bestaand? Op de tekening en legenda lijkt het nieuw. 
Antwoord: 
Nee, dit is bestaand groen. Wel wordt de bestaande keerlus voorzien van grastegels. 

35. Vraag:  
Containers ter hoogte van nr 27 lijkt onnodig/onzinnig voor een rijtje van 8 woningen. (3x gesteld) 
Antwoord: 
De containeraanbiedplaats is verplaatst naar het begin van de straat. 

36. Vraag: 
Naast ons huis en de sloot maaien wij het gras. Nu wordt het stukje grond steeds schuiner. Graag ophogen en 
recht maken anders is het voor ons niet meer te doen om te maaien. 
Antwoord: 
Het is een taak van de gemeente om het openbaar groen te onderhouden. In de nieuwe situatie willen we hier 
meer kruiden laten ontstaan en is maaien dan ook minder nodig/wenselijk. 

37. Vraag: 
Bij ons voor de deur staat een lantaarnpaal erg ongelukkig geplaatst. Graag zouden we in overleg met de 
herinrichting van de wijk zien dat de lantaarnpaal tussen de nummers 5 en 7 geplaatst wordt in plaats van voor 
de oprit/deuropgang richting onze woning. 
Antwoord: 
Bij de herinrichting wordt de lantaarnpaal inderdaad verplaatst naar de erfgrens met uw buren. 

38. Vraag: 
Het streven naar meer groen en betere wateropname binnen de wijk is positief. Dat grasbeton daarin past kan 
ik me nog voorstellen. Beloopbaarheid van grasbeton blokken is niet optimaal. Tijdens de informatieavond werd 
aangegeven dat deze niet op loopgedeelten gelegd zouden worden. Op de Stoetwegensingel is de strook van 1 
meter tussen parkeerplaatsen en huizen ook belegd met dit grasbeton. Deze strook is toch ook bedoeld voor 
wandelen? Waarom de parkeerplaatsen niet in grasbeton? 
Antwoord: 
Grastegels zijn in de praktijk minder vlak dan gewone tegels, maar indien juist aangelegd toch goed beloopbaar. 
Dit houden we tijdens de uitvoering in de gaten. Daarbij hebben we in de Freule Wttewaall van 
Stoetwegensingel een ‘karrenspoor’ van klinkers naar de voortuinen toegevoegd. 

39. Vraag: 
Ik heb een vraag over de parkeerplaatsen langs de F.W. v. Stoetwegensingel nr’s 21 t/m 35. 
Ik meen mij namelijk te herinneren dat er in het VO qua indeling is gekozen voor 2x3 parkeerplaatsen. In de 
huidige situatie is er sprake van 3x2 parkeerplaatsen. Daarbij is er tussen elk paar van 2 parkeerplaatsen een 
ruimte open gehouden ter hoogte van de opritten naar de garages van de woningen. Dit is erg praktisch omdat 
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dit het in- en uitparkeren op de eigen oprit vergemakkelijkt. Bij de indeling van het VO zal dat waarschijnlijk niet 
bij alle huizen meer zo gemakkelijk gaan. Daarom wil ik u vragen om te overwegen de huidige 3x2 indeling te 
handhaven. Dus met de vrije ruimte ter hoogte van de opritten van de woningen. 
Antwoord: 
De maat van de nieuwe straat wordt 4,25m en dit is breed genoeg om zonder problemen een oprit op en af te 
rijden. 

Maartje Offersstraat 

40. Vraag: 
In de Maartje Offersstraat hebben de voortuinen links en rechts van de fietspaden die vanaf het Beppie 
Nooijparkje komen, een schuin stukje waar fietsers over rijden die van/naar de fietspaden gaan. In het nieuwe 
ontwerp staat voor de uitritten van de woningen een containerverzamelplaats gepland, terwijl de 
containerverzamelplaats nu naast de ondergrondse afvalcontainer is. Die afvalverzamelplaats voor de opritten 
naar de fietspaden kunnen daar niet komen, omdat die de uitritten blokkeren. De huidige plaats in de berm 
naast de ondergrondse afvalcontainer is nog het minst slechte alternatief. Ik stel voor die daar te laten, wel op 
waterdoorlatende (parkeerplaats)tegels ipv de huidige dichte stoeptegels. (2x gesteld) 
Antwoord: 
We hebben uw voorstel in het ontwerp verwerkt.  

41. Vraag: 
Waarom maken jullie langs het veldje bij de Maartje Offersstraat en Caro van Eycklaan ook niet een 
hondenpaadje langs het water, dus linksom? Eventueel af te scheiden met een wilgenwalletje en natuurlijk een 
opruimplicht. Zo krijgt het veldje een dubbele bestemming. 
Antwoord: 
Het veldje is een officiële speelplek voor kinderen en op grond van de APV zijn honden niet toegestaan op 
speelplekken. Dubbel gebruik is dus niet mogelijk en een hondenuitlaatgebied in de nabijheid van een speel 
blijkt in de praktijk geen goede combinatie. 

42. Vraag: 
Verder zag ik dat de bomen in de berm van onze straat blijven bestaan, iets waar onze bewoners heel blij mee 
zijn. Ik hoop dat ook de bomen tussen de huizen die liggen aan het eind van de tussenpaden ook blijven. 
Antwoord: 
Goed om te lezen! 
De bomen die nu ter hoogte van de tussenpaden staan worden weggehaald omdat ze slecht tegen ophoging van 
het maaiveld kunnen. Daarbij staan deze in de weg voor het maken van de toekomstige goot. 

43. Vraag: 
Waarom krijgt het trapveldje bij de Maartje Offersstraat/Caro van Eijcklaan geen andere bestemmingsplan? Het 
is raar als je de wijk klimaatbestendig wilt maken, lees meer groen, het veldje in het bestemmingsplan nog met 
‘als mogelijke bebouwing’ wordt aangeduid. 
Antwoord: 
Volgens het huidige bestemmingsplan ligt er een maatschappelijke bestemming op dit terreintje. Het 
bestemmingsplan wordt echter dit jaar aangepast zodat deze bestemming daarbij ter sprake kan komen. 

44. Vraag: 
Er is mij verteld dat de Maartje Offersstraat met 10 cm omhoog gaat aflopen richting sloot. 
Ik heb naar mijn eigen oprit gekeken, vanaf mijn voordeur naar de openbare weg totaal 10 meter. Dan blijkt dat 
als mijn oprit ook 10/12 cm omhoog moet, ik mijn voordeur niet meer open kan krijgen. Hoog ik het minder 
hoog op dan loopt het regenwater naar mijn huis in plaats van naar de openbare weg. 
Antwoord: 
Op deze website staat een indicatie van de ophoging van de openbare ruimte. Het blijft echter maatwerk en 
daarover zullen we u binnenkort informeren. De situatie die u schetst is uiteraard niet de bedoeling. 

Riek Kuiperssingel 

45. Vraag: 
De huidige containeropstelplaats ter hoogte van Riek Kuiperssingel 17 staat niet ingetekend. 
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Antwoord: 
In het aangepast ontwerp staan deze wel aangegeven. 

46. Vraag: 
De keerstrook wordt nu gebruikt als parkeerplaats omdat er te weinig parkeerplek aanwezig is. De vuilniswagen 
maakt er geen gebruik van. Voor de brandweer kan het fietspad gebruikt worden. Graag de keerstrook nieuw 
aanleggen als parkeerplaatsen. (3x gesteld) 
Antwoord: 
Goed idee, dit hebben we aangepast in het ontwerp. Gevolg hiervan is dat de containeraanbiedplaats verplaatst 
is, zodat Avalex niet in het doodlopende stukje hoeft te rijden. Hier is contact over geweest met u en uw buren. 

47. Vraag: 
De gemeten zetting op onze singel is ca 75cm. In de presentatie is sprake van 10-30cm? Dit stemt niet overeen 
met de werkelijkheid. Hoe gaan jullie deze verschillen oplossen? 
Antwoord: 
De gemeente gaat niet ophogen tot het oorspronkelijke peil. Enerzijds omdat de ophoging voor versnelde 
bodemdaling zal zorgen, anderzijds omdat er hoogteverschillen nodig zijn om het regenwater bovengronds naar 
de sloten af te voeren. Hoeveel we per straat exact gaan ophogen kunnen we vlak voor de start van de 
werkzaamheden aangeven. Hier wordt u tegen die tijd over geïnformeerd.  

48. Vraag: 
De huidige brandgang (tussen de achtertuinen Riekkuiperssingel en Freule Wttewaall Stoetwegensingel) is nu 
nog aangesloten op het hemelwaterafvoer. Mij is toegezegd dat er nog steeds een hemelwaterafvoer zal zijn na 
de verbouwing en zal blijven bestaan. Klopt dit en hoe moet ik nu dit voor me zien? Ook is mij toegezegd dat de 
hemelwaterafvoer die nu in de brandgang loopt aangesloten gaat worden op de algemene 
hemelwaterafvoering, zodat de bestaande putten in de brandgang blijven bestaan. Klopt dit? En hoe moet ik dit 
voor mij zien? 
Antwoord: 
Dit klopt. Onze aannemer sluit tijdens de werkzaamheden de hemelwaterafvoeren uit de brandgangen aan op 
het nieuwe drainagestelsel. Voor de start van de werkzaamheden wordt u over dergelijke praktische zaken 
geïnformeerd. 

49. Vraag: 
Hoe is het met de bereikbaarheid van onze woningen tijdens de werkzaamheden? Omdat de Riekkuiperssingel 
op een soort eilandje ligt is er maar 1 toegangsweg. 
Antwoord: 
Vlak voor de werkzaamheden starten informeren we u samen met onze aannemer over dergelijke praktische 
zaken. 

Vrouwenrecht 

50. Vraag: 
Graag geen afvoerputten voor de inritten van de garages in verband met de hoogte. Svp overleg! 
Antwoord: 
Er komen geen afvoerputten in de straat te liggen omdat we geen hemelwaterriool aanleggen. Het regenwater 
infiltreert deels in de bodem waar drainage komt te liggen en watert deels bovengronds naar de sloot af. 

51. Vraag: 
De nieuw geplande bomen ter hoogte van nr 88 en 86 zijn zo hoog dat ze het functioneren van de zonnepanelen 
belemmeren. (2x gesteld) 
Antwoord: 
De nieuw geplande bomen aan de overzijde van de straat staan op voldoende afstand, zodat er geen hinder 
voor de zonnepanelen ontstaat.  

52. Vraag:  
De geplande boom op het trottoir staat te dicht op de 30-jarige prunus in onze tuin. 
Antwoord: 
De geplande boom in het trottoir bij uw woning hebben we een stuk verplaatst, zodat ze beide ruimte hebben 
om te groeien. 
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53. Vraag: 
Voor de opritten naar de garages zijn in het voorlopig ontwerp drie vlakken met grasbetontegels getekend. Deze 
sluiten verder niet aan op groenstroken en vormen daardoor versnipperde elementen (in tegenstelling tot 
andere singels). Het verdient onze voorkeur deze te veranderen in dezelfde materialen als onder de 
parkeervakken en het trottoir. 
Antwoord: 
Voor de hele fase hebben we gekozen voor parkeren op grastegels. De inritten naar de garages worden met een 
andere variant grastegels bestraat, zodat duidelijk is wat een parkeervak is en wat een inrit. Hierdoor ontstaat 
de eenheid in uw straat. 

 


