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opmerking
verharde pad Schoutstraat naar vijver aanpassen
in de groenzone Baljuwstraat parkeerplaatsen maken, maar de bomen svp laten staan
riool achterpaden aansluiten op bestaande riolering
bij "6" speelplaatsje behouden
voetpad voor Gouwsluisseweg nr 5 is opgang van huis; geen voetpad
strook parkeerplaatsen (schuin) maken op Molenplein
bomen vervangen door kleine en weinig/geen overlastgevende soort
meerdere speelplekken behouden
ontwerpopgave nr 5: dat pleintje onder de bomen betegelen voor parkeerplekken en het speelpleintje (nr 6) veranderen in parkeerplekken. We komen
parkeerplekken tekort; nieuwe huizen er bij, dus ook nieuwe parkeerplekken svp
speeltuin nr 6 beter ontwikkelen/leuker maken voor kinderen.
stoep/trottoir voor Gouwsluisseweg 7: wordt die ook opgehoogd?
graag bij ECO-station (begin Nieuwedijk)een rijstrook voor afgeven afval. Met regelmaat nu onveilige situatie.
wat wordt de hoogte van het trottoir thv de woonhuizen (voordeur)?
blijven er bomen in de straat en hebben bewoners hier inspraak op?
blijft de Hertogstraat aan beide kanten bereikbaar tijdens de werkzaamheden?
blijven er evenveel parkeerplaatsen en is er een optie voor meer?
meer speelplekken in de wijk. Niet 1 tussen woningen in. Wellicht naar groenstook richting sloot, of einde Schoutstraat.
schelpenpad over groenstrook langs sloot voor uitlaten honden
op onze erfgrens liggen kabels onder de grond, deels op ons erf
poort tussen Gouwsluisseweg nrs 16 en 18 opnieuw bestraten? Ligt 50 cm lager dan de straat.
hoe gaat de nieuwe verharding er uit zien? Graag behouden we de gebakken klinkers in de straat.
wordt het groen op het talud richting fietspad bij de hefbrug ook opgeknapt? Ziet er momenteel niet echt mooi uit. De bramen overwoekeren het
looppad.
wordt de bestrating aan de achterzijde ook opgehoogd? Kunnen er extra kolken geplaatst worden in het midden van het pad of aan de zijde van de
groenstrook?
speeltuin bij de Gravenstraat 79 graag vernieuwen
extra parkeerplekken tussen Gravenstraat 18 en 20 worden goed gebruikt. Behouden!
file-parkeerplekken Gravenstraat "werken" vaak niet goed. 1 mtr over of tekort. Lastige opgave!
containers zijn okee.
bomen in de straat niet meer op de parkeerplaatsen
speelplek uit einde Gravenstraat blijven !
einde Gravenstraat bij 18-20 geen fileparkeerplaatsen maar rechte
een hondenbeleid over groenstrook. Nu overlast van hondenpoep
wij wonen aan het driehoekje groen aan de slootkant van de Gravenstraat. Begin 1988 waren alle lichtmasten voorzien van stickers Verboden voor
honden ivm spelende kinderen. Stickers zijn nauwelijks meer leesbaar. Veel nieuwe bewoners met honden weten deze regels niet. Wordt niet altijd
opgeruimd. Graag nieuw beleid of nieuwe stickers, of bordjes.
mooie lantaarnpalen, geen standaard. Dit doet heel veel voor sfeer & veiligheid. Kijk wat lantaarnpalen effect hebben in binnenstad van Leiden, A'dam
e.d.
sloot verbinden met vijver en een loopbrug plaatsen. Maak er een mooi park van. Speels! Daarnaast extra waterbuffer.
containers (Hertogstraat 32) rondom voorzien van struiken.
asfalt er uit, klinkers er in. Klinkers zorgt voor rust, asfalt voor racebaan. In verband met veiligheid erg belangrijk Nieuwedijk.
maak van de Hertogstraat een mooie laan; mooie bomen extra groen in de wijk
het in- en uitrijden van parkeervakken Hertogstraat 32 gaat lastig; graag schuin maken.
stoeptegels er uit, klinker er in
wordt de riolering toekomstbestendig gemaakt, grotere diameter. Hoe zit het met overige K&L. werk met werk
graag park ontwikkelen samen met landschapsarchitect. Beetje speels met slinger er in. Asfalt er uit en vervangen door schelpenpad.
parkeervakken die extra komen aan de slootkant bij de Hertogstr 32 moeten weg. Een erg onoverzichtelijke hoek voor auto's, fietsers en voetgangers.
Erg onveilige situatie. Hoe de stelconplaten nu liggen is perfect. Rechterkant van container vrijhouden dus.
volgens het kadaster is een deel van de Zeilmakerstraat en stoep Gouwsluisseweg 19 van ons. Mag de gemeente/anderen hierover beslissen omdat het
recht van overpad is? Welke rechten behouden wij? Welke inspraak hebben wij en welke eventuele werkzaamheden kunnen kosten met zich
meebrengen en wie is hiervoor dan verantwoordelijk?
wij willen graag de (reeds gevallen ook) paaltjes en hekjes langs de tuinkant op de Zeilmakerstraat én op de hoek met de Gouwsluisseweg behouden.
in de straat nieuwe gezonde bomen. Uitstraling groen.
let op type boom omgeving Gravenstraat; veel putvervuiling ivm peulen etc.
meer licht buiten kant Gravenstraat
veel scooters op voetpad bij Gravenstraat 33-41; duidelijkheid bonnen/paal
op de tekening staat dat 2 bomen naast Zeilmakerstraat nr 12 weggaan. Welke zijn dat?
speelplek bij Zeilmakerstraat laten blijven.
in de Prinsenlaan zijn in de loop der jaren diverse bomen verdwenen. De boom voor Prinsenlaan 5 moet iig behouden blijven, maar ik zie graag meer
bomen en minder auto's in de straat. Aan het eind van de Prinsenlaan, achter de parkeerplaats is een stukje loze ruimte, richt deze dan in als
parkeerplek.
voor Gouwsluisseweg nr 72 staat een (aangewezen) beschermwaardige Lindeboom die niet op de kaart voor komt.
vergrote van de boomvakken op de Nieuwedijk gaat ten koste van de al schaarse parkeervakken. In de weekenden is er een chronisch
parkeerprobleem; dus kleine bomen en parkeervakken handhaven.
Essen op de Nieuwedijk (30 jr oud) vervangen door laanbomen voor 40 jr in nieuwe grote boomvakken.
vervangen bloembakken door bomen.
svp asfalt vervangen door klinkers en inhammen + beter afwatering; nu teveel auto's vol gas.
svp informatie over duurzaamheidsmaatregelen
2 bloembakken op de hoek weg; boom op die plek
graag meer parkeergelegenheid.
graag alle bomen naast Gravenstraat 18 en 20 verwijderen ivm veel overlast: scheef liggende bestrating, geen zon en veel bladeren. Boom bij garage nr
18 nu al leeg in tegenstelling tot andere; dus ziek.
graag bomen in speeltuin weg en vervangen door andere bomen.
meer parkeergelegenheid maken tegenover speeltuin.
speeltuinen moeten blijven tegenover nr 79
zeven Elzen voor de deur: wateroverlast omdat door bladeren putten altijd verstopt zijn; in voorjaar heftige allergische reactie door stuifmeel; neemt
veel daglicht weg; staan scheef = topzwaar
svp bomen weg op parkeerplaats en kuilen aanpakken.
rekening houden met wateroverlast in de poort bij ophogen van de straat.
meer parkeerplaatsen op de middenberm.
bomen in de straat graag behouden.
parkeerplaatsen aanbrengen onder bomen in middenberm; parkeerruimte tekort in de straat.
bomen in de straat graag houden/vervangen.
graag uitbreiding speelplaats Baljuwstraat/Zeilmakerstraat
boom voor Prinsenlaan nr 23 graag vervangen en een hogere bak erom voor planten; tevens dient dit voor afremmen auto's
wat te doen aan de waterafvoer in de speelplek Prinsenlaan/Gravenstraat?
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bij regenval wateroverlast. Géén afschot ivm kelder
riool
brandgang tussen 2 zijden Hertogstraat heeft last van sinkholen en de putten lopen niet door. Bij veel regen staat deze onder water.
riool
kant Hertogstr 32-50 is geen parkeerprobleem; grasveld hier niet voor opofferen.
parkeren/groen
kan het hemelwater van Gouwsluisseweg nrs 76,78,80 (1 pand) rechtstreeks worden geloosd op afvoer? Blijft nu op trottoir staan waardoor deze 2x per riool
jaar moet worden opgehoogd/hersteld.
steegje tussen Gouwsluisseweg nrs 72-76 verzakt en staat blank na een forse regenbui; is al meerdere malen opgehoogd (jaarlijks).
riool
huizen Nieuwedijk 21 t/m 31 hebben regelmatig verstopt riool door verzakking Hertogstraat.
riool
wordt het water tussen Nieuwedijk en Prinsenlaan uitgebaggerd?
riool/groen
komen de bestaande paaltjes in de Prinsenlaan terug? Wat voor bestrating komt er in de Prinsenlaan?
verharding
veel rioolproblemen bij Nieuwedijk 21 t/m 31 door verzakkingen waar riool van de huizen op de straat uitkomt. Graag definitief verhelpen. Stoepen
riool
opnieuw bestraten; zijn nu verzakkingen.
er wordt gevaarlijk hard gereden door de Nieuwedijk.
verkeer
huidige rioolaansluiting Gouwsluisseweg nr 18A gaat nu via nr 20. graag ontkoppelen en rechtstreekse aansluiting maken op gemeenteriool. SVP
riool
kabels aanwezig thv erfgrens straat; graag duidelijkheid hierover.
kolk aan de Drossaartstraat loopt slecht door.
vanuit onze achtertuin op Gouwsluisseweg nr 19 wordt een ondergrondse regenwatertank van ca. 1000 ltr afgevlot onder de grond naar het riool/de
put middelen op de Zeilmakerstraat (eigen grond). Dit moet zo blijven, anders loopt de tuin onder!
de stoep voor mijn huis, is bij het huis gekocht. Moet ik dit zelf opgehogen? Hoe beslist de gemeente over eigen grond?
hoe wordt de bekabeling voor het huis geregeld?
wordt er nog contact opgenomen waar het riool over prive-terrein gaat?
rioolaansluiting Gouwsluisseweg 5 zit op de oostelijke hoek van het pand! Hoogte nieuw riool zelfde als oud riool aanhouden; afvoer van nr 5 komt uit
kelder. METEN VOOR AANLEG!
riolering (brandgang Baljuwstraat): in het ontwerp wordt de riolering vervangen, maar deze loopt in de brandgang door naar de schuur t.h.v. nr 17.
Wordt deze meegenomen in het ontwerp?
bomen om vuilcontainers. Bomen blijven staan.
na verhogen bestrating verwachten wij meer wateroverlast voor de deuren, mede omdat er nu al nauwelijks hemelwaterafvoer is.
wij hebben veel wateroverlast en geen put achter ons huis in de poort. Dit is echt nodig. Dit verzoek is ook namens nr 18.
parkeerplaatsen te weinig in de wijk.
overlast regenwater in de poort.
andere type bomen.
het speelveld nr 6 verlagen. Dit ligt 15 cm hoger dan mijn straat, waardoor deze onderloopt.
hemelwaterafvoer: drainage in brandgangen?
stoep inkorten en parkeerplaatsen maken bij nieuwe huizen t/o ons blok. Veel te weinig parkeerplekken voor nieuwe bewoners en bewoners met
meerdere auto's.
bij Molenplein speelplek inkorten met parkeervakken aan Gouwsluisseweg-kant en speeltuin omhijnen met heg. Dit is plm. 10 jaar geleden al
besproken, maar helaas nooit uitgevoerd. Speeltuinen niet verminderen! 3 verspreid over wijk is voor verschillende leeftijdsgroepen, dus ideaal.
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speelplaats nr 6 behouden.
plein 4 behouden als speelplaats.
wat is de bestemming van het voormalige speeltuintje in de Hertogstraat? Dit wordt nu te pas en te onpas gebruikt als parkeerterrein.
plein 4 behouden als speelplaats met name de rekstok; het andere speeltoestel wordt weinig gebruikt. Niet voor de doelgroep. Het is meer een
voetbalplein. Groen wel behouden/vervangen. Idee misschien doeltjes plaatsen. Parkeerplaatsen niet aan de Gouwsluisseweg-zijde ivm overstekende
kinderen.
graag afstemming met de vervanging van de Steekterbrug ivm de toegankelijkheid.
meer openingen voor bewoners Prinsenlaan oneven nummers in de brandgang naar Gouwsluisseweg.
goede ontsluiting; heel belangrijk (veilig).
bomen nabij molen en Gravenstraat verwijderen en vervangen.
uitbreiding parkeerplaatsen.
de hele wijk heeft maar 1 ontsluitingsweg. Bij blokkade door vrachtwagens of werkzaamheden is de wijk niet in te rijden door hulpdiensten.
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alle zwarte Elsen weghalen.
Gravenstraat aansluiten op Hertogstraat (2e ontsluiting)
meer parkeerplekken.
afsluiting Prinsenlaan/Hertogstraat
afsluiting Prinsenlaan/Hertogstraat behouden
voor de deur geen weg voor autoverkeer. Het huidige fietspad is al gevaarlijk genoeg voor het verlaten en/of betreden van de woning.
graag meer parkeerplekken; de gemiddelde woning heeft 2 tot 3 auto's.
geen parkeerplaats! Geen doorgaande weg/fietspad/weg! Moet groene zone blijven.
ik eis geen weg of fietspad of parkeerplaatsen voor mijn huis! De situatie moet blijven zoals hij is!
Nieuwedijk levensgevaarlijk voor fietsers. Automobilisten vanaf Gouwsluis zijn wegpiraten. 30 km wordt ernstig overtreden!
de snelheidbeperkende maatregelen op de Nieuwedijk aanpassen. Er wordt nog steeds veel te hard gereden. Huidige drempels zijn niet voldoende.
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ergernis: voor de hele wijk teveel hobbels (8 drempels = niet normaal!) en kuilen en putten!
verkeer
voor de wijk in en uit drempels vervangen voor sla-om! Met plantenbakken veel beter en de snelheid is er zo dan ook uit. Dusweg drempels (nu 8 stuks verkeer
= niet normaal!)
wat gebeurt er met de bestaande oprit t.h.v. nrs 105-107? Dit was een bedrijfsoprit, maar is nu 2 woningen.
parkeren
lantaarnpalen gericht op straat (niet rondom). Licht/laad-combinatie E-auto?
verlichting
pleintje kruising Prinsenlaan/Hertogstraat benutten voor parkeergelegenheid?
parkeren
mogelijkheid bespreken particuliere laadpunt aan openbare weg?
duurzaamheid
verkeersdrempels verwijderen bij oude woningen Gouwsluisseweg ivm trillingen. Panden zijn niet onderhijd/schade!
verkeer
wij willen onze los-/laadplaats behouden.
parkeren
als het heel hard regent, staat de Nieuwedijk blank. Blijft de afvoerput naast ons huis bestaan?
riool
graag goede (liefst) betere parkeervoorzieningen voor ons huis. Veel parkeerruimte is al verloren gegaan de afgelopen paar jaar.
parkeren
graag aandacht voor veiligheid bij in-/uitrijden Prinsenlaan. Snelheid en parkeerproblemen in Prinsenlaan.
verkeer
Hertogstraat 32-50 hebben géén parkeerproblemen. Graag alles houden zoals het is, zodat de kleine kinderen op het gras onder toezicht kunnen
verkeer
spelen.
kunnen er meer groene parkeerplaatsen komen in het midden van de Baljuwstraat? Betere parkeerplaatsen aan de Gouwsluisseweg 24-28.
parkeren
sterk het verzoek voor vervangen trottoir. Tevens wordt er te hard gereden op de Nieuwedijk.
verkeer
graag rioolproblemen aanpassen (Nieuwedijk 21-31).
riool
graag Nieuwedijk inrichten als 30 km-zone.
verkeer
graag duidelijk aangeven dat verkeer van rechts voorrang heeft.
verkeer
aantal parkeerplaatsen: 22. Aantal huizen: 34. Meerdere huishoudens hebben 2 of meer auto's. Bewoners Hertogstraat en Gravenstraat parkeren ook parkeren
in de Prinsenlaan. DUS: meer parkeerplaatsen bijv. op onbenut pleintje aan het einde van de straat. Op speelterrein dat amper wordt gebruikt door
kinderen (alleen door hangjeugd die alles slopen). Opnieuw inrichten van dit speelplein is weggegooid geld.
te weinig parkeerplaatsen. Nu wordt er in onze straat geparkeerd; vroeger (6 jr geleden) was er een parkeerverbod in onze straat. Afsluiting Prinsenlaan parkeren
behouden!
meer bomen planten, geschikt voor deze straat, of mensen toestemming geven om zelf een boom te planten.
groen
achterpad staat regelmatig blank.
riool
wij beschikken in de Prinsenlaan over 22 parkeerplaatsen en 34 huizen; bijna alle huishoudens hebben 2 a 3 auto's dus parkeren is een groot probleem. parkeren
Ook mensen woonachtig in de Hertogstraat en Gravenstraat parkeren in de Prinsenlaan waardoor er nog meer tekort ontstaat. Wij zouden dan ook
graag meer parkeerplaatsen gerealiseerd zien. Er is nog een stuk plein onbenut. Speelterrein is groot maar wordt weinig gebruik van gemaakt door
kinderen. Eigenlijk alleen grotere kinderen (hangjeugd) die de boel slopen.
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graag vermeerderen van parkeerplaatsen (noodzaak). Veel bewoners hebben 2 auto's. De nieuwe wijk Drossaard parkeert niet altijd op eigen erf.
Parkeerplaats Schoutstraat: prima om bomen te verwijderen/liever vervangen of gunstigere plek creëren. Graag in 2019 al kuilen verwijderen. Rijdt
eens door de regen door de wijk, dan zie je 't pas goed. Het is net slalom.
de Schoutstraat is een doorlopende straat met een lantaarnpaal en rekje om het verkeer te weren. De eerste 4 huizen kunnen wel bij de oprit komen.
Graag behouden wij dit ivm elektrische auto's voor de deur en laadpaal aan huis. Nergens in de wijk zijn laadpalen aanwezig, dus de paal aan huis is
voor ons onmisbaar.
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