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: 16-09-2019

Tijdstip

: 19.00 uur - 21.30 uur
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: Groenoord

Besteknummer

: 2720

Op de bewonersavond zijn vragen gesteld middels vragenbriefjes. Onderstaand de
antwoorden.
Categorie

Vraag

Antwoord

Ontwerp

Plannen met de grondstrook

Het terrein van de Sweelinckschool

(brandgang) op terrein

valt niet binnen de werkgrenzen.

Sweelinckschool?

Het pad langs huisnummer 269 is
openbaar terrein en valt wel binnen
de werkgrenzen.

Ontwerp

Inspraak begroeiing op hoek

U heeft inspraak via de

Oudshoornseweg 114c en

werkgroepen.

Groenoord?
Ontwerp

Strook gemeentegrond die nu

Er wordt een nieuw integraal

bij tuin is kan worden ingericht

ontwerp gemaakt van de gehele

als parkeerplaats?

openbare ruimte. Het idee om
parkeerplaatsen aan te leggen
wordt meegenomen in het
ontwerpproces.

Ontwerp

Geen parkeerplaatsen i.p.v.

Bij het ontwerp wordt een

bomen.

zorgvuldige afweging gemaakt.
Uitgangspunten kunt u lezen in het
verslag van de 1e bewonersavond,
d.d. 16-09-2019.

Ontwerp

Bult ter hoogte van nr. 122,

Deze afspraak is bij de

124 en 126 zou jaren geleden

projectgroep Groenoord onbekend.

al plantsoen worden. Wat gaat

Het is op dit moment nog niet

er nu mee gebeuren?

duidelijk wat hier gaat gebeuren.
De gemeente wilt samen met de
bewoners (plaatselijke experts)
d.m.v. de werkgroepen komen tot
een ontwerp.

Ontwerp

Is er ruimte om (een)

Als er behoefte is aan een ruimte

speeltuin(en) te maken.

voor spelen wordt onderzocht of
dit kan worden ingepast in het
ontwerp. E.e.a. zal blijken uit de
werkgroep overleggen.

Kadaster,

Van wie is perceel vóór

Dit perceel is in particulier
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perceelsgrens

Garageboxen ter hoogte van

eigendom en is niet van de

huisnummer 151 en 199?

gemeente.

Kadaster,

Is er de mogelijkheid tot het

Er is geen mogelijkheid voor het

perceelsgrens

kopen van gemeentegrond?

aankopen van grond. De gemeente
verwacht alle openbare ruimte
nodig te hebben om een integraal
ontwerp te kunnen maken.

Aansluiting privé -

Worden de poorten achter de

De achterpaden bevinden zich op

openbaar

woning ook verhoogd?

percelen van de bewoners, de
gemeente zal hier geen
werkzaamheden verrichten.

Aansluiting privé -

Mogelijkheid collectief

De gemeente hoogt alleen het

openbaar

ophogen van tuinen door

openbaar terrein op. Bewoners zijn

dezelfde aannemer?

zelf verantwoordelijk voor hun
(voor)tuin. Het staat u vrij om een
aannemer te vragen (in collectief)
werkzaamheden te laten verrichten
op uw eigen terrein
(werkzaamheden op uw perceel
zijn op eigen kosten).

Aansluiting privé -

Privé: Voortuin is onlangs

De gemeente hoogt alleen het

openbaar

opgeknapt. Wat kan bewoner

openbaar terrein op. Bewoners zijn

voor problemen en kosten

zelf verantwoordelijk voor hun

verwachten.

(voor)tuin.

Aansluiting privé -

Garage is nu op straatniveau.

Er wordt opgehoogd tot de

openbaar

Als er wordt opgehoogd

oorspronkelijke aanleghoogtes.

stroomt er water in mijn

Vanaf de dorpels/drempels

garage.

garages gezien wordt het nieuwe
straatwerk 2 a 3 cm lager
aangelegd, vanaf daar loopt het
straatwerk naar beneden met een
afschot van 1-1,5% (=1-1,5cm per
meter) naar beneden. Er zal dus
geen water in de garages stromen.

Aansluiting privé -

Garage grenst aan het

Uitgangspunt is dat er wordt

openbaar

openbaar gebied en is nu op

opgehoogd tot de oorspronkelijke

straatniveau. Als er wordt

aanleghoogtes. Staartwerk wordt

opgehoogd, hoe gaat dat dan

aangesloten op de dorpel ter

met inrijden?

plaatse van garages die direct
aansluiten op het openbaar gebied.

Aansluiting privé -

Moet mijn achtertuin ook

De gemeente hoogt alleen het

openbaar

omhoog? Ik heb net opnieuw

openbaar terrein op. Bewoners zijn

laten bestraten?

zelf verantwoordelijk voor hun
(voor)tuin.

Aansluiting privé -

Hoe wordt bij het

De gemeente vervangt de

openbaar

appartementen complex aan

rioolaansluitingen tot aan de

de Albert Schweitzerbrug de

erfgrens. Werkzaamheden aan

aansluiting op het riool

rioolaansluitingen binnen de
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gerealiseerd.

erfgrens is de verantwoordelijkheid

Aansluiting privé -

Hoe kan de riolering in de

Het kan zijn (als uw aansluiting

openbaar

openbare ruimte worden

verzakt is) dat uw aansluiting met

aangesloten op de

de openbare aansluiting in een

huisaansluiting als er zo'n

knik komt te liggen, dit wil niet

hoogteverschil is.

direct zeggen dat het water niet

van de eigenaar van het perceel.

meer weg kan. Het wijzigen van de
aansluiting op eigen terrein is uw
eigen verantwoordelijkheid.
Uitvoering

Bereikbaarheid voor

De toegankelijkheid van de

(bereikbaarheid

hulpdiensten en komt er

woningen en eventueel tijdelijke

e.d.)

tijdelijke parkeergelegenheid?

parkeergelegenheid tijdens de
werkzaamheden wordt geregeld in
het contract met de aannemer.
Hierover worden de bewoners
geïnformeerd op een volgende
bewonersbijeenkomst.

Uitvoering

Blijft de school tijdens de

Er zal overlast zijn, De school blijft

(bereikbaarheid

werkzaamheden bereikbaar?

bereikbaar. Hoe dit exact wordt

e.d.)

georganiseerd wordt bekeken
nadat het ontwerp is gemaakt.
Bewoners worden hierover nog
geïnformeerd.

Straatmeubilair

Meer prullenbakken (voor

De gemeente gaat hier tijdens het

waaronder

hondenpoepzakjes) gewenst.

ontwerpproces naar kijken i.o.m.

prullenbakken
Verkeer (parkeren)

de afdeling beheer.
Blijft ‘zwarte pad’ toegankelijk

Er wordt een nieuw integraal

voor snorfietsen/scooters? Nu

ontwerp gemaakt van de gehele

zijn er vaak gevaarlijke

openbare ruimte. De opmerking

situaties. Voorstel: ook

wordt meegenomen bij het

Fietsers te gast.

opstellen van het nieuwe ontwerp
en in de werkgroepen besproken.
Op een volgende
bewonersbijeenkomst wordt
duidelijk of het pad toegankelijk
blijft voor snorfietsen/scooters.

Verkeer (parkeren)

Komen er laadpalen voor

Er is een”Laadpalen kaart”

elektrische voertuigen?

beschikbaar waar zones zijn
ingedeeld waar eventueel laadpalen
geplaatst kunnen worden. Deze
kaart zal geraadpleegd worden om
te bepalen of laadpalen in ontwerp
meegenomen kunnen worden.

Verkeer (parkeren)

Verkeer (parkeren)

Op de rondweg zou

Uitgangspunt voor de rondweg is

éénrichtingsverkeer een

een 30 km zone in twee-

oplossing zijn.

richtingen.

Geen doorgang voor auto's van

Er wordt een nieuw integraal
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de bewoners 72 t/m 114 naar

ontwerp gemaakt van de gehele

de bewoners van 142 t/m 160

openbare ruimte. De opmerking

(bestaande situatie handhaven)

wordt meegenomen bij het
opstellen van het nieuwe ontwerp
en in de werkgroepen besproken.
Op een volgende
bewonersbijeenkomst aangegeven
hoe deze locatie wordt ingericht.

Waterhuishouding

Krijgen bewoners inzicht in de

Als bewoners individueel behoefte

grondwaterstanden?

hebben aan dit soort informatie is
dat beschikbaar. U kunt deze
informatie inzien. U kunt hiervoor
contact opnemen via het
contactformulier op de
projectpagina op de website van de
gemeente (zie ook verslag).

Waterhuishouding

Kan ik het grondwater laten

De locaties van de reeds aanwezige

peilen in de achtertuin

peilbuizen zijn met zorg bepaald

vanwege het optreden van

en geplaatst. Voor de gemeente is

wateroverlast?

er geen behoefte om meer
peilbuizen te plaatsen.

Geluidsoverlast

Beplanting gewenst aan

Werkzaamheden aan de

zuidzijde Burg. Bruins

Burgemeester Slotsingel vallen

Slotsingel ivm beperken

buiten de scope van dit project.

geluidsoverlast.
Riolering

HWA via ons huis voor een

Werkzaamheden aan de HWA

groot deel van ons blok

(Hemel Water Afvoer) riolering

woningen. Verrekening

onder de huizen is de

kosten?

verantwoording van de eigenaren,
in dit geval zijn dat de bewoners.

Riolering

Riolering

Als tijdens de werkzaamheden

Communicatie tijdens de

blijkt dat de afvoer vanuit mijn

werkzaamheden met de direct

erf 'slecht' aansluit op het

omwonenden wordt georganiseerd.

nieuwe riool ontvang ik graag

Op een volgende

persoonlijk bericht zodat ik

bewonersbijeenkomst wordt hier

actie kan ondernemen.

aandacht aan besteed.

Hoe wordt de huisaansluiting

De gemeente vervangt de

op het gemeenteriool

rioolaansluitingen vanaf het

gerealiseerd?

hoofriool tot aan de erfgrens.
Werkzaamheden aan
rioolaansluitingen binnen de
erfgrens is de verantwoordelijkheid
van de eigenaar van het perceel.

Riolering

Hoe wordt rekening gehouden

Dit kan op verschillende manieren.

met veel regen in de toekomst?

Het rioolsysteem wordt hierop
ontworpen. Ook wordt er een
hydrologisch rapport opgesteld.
Van de aanbevelingen uit dit
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rapport wordt onderzocht of deze
daadwerkelijk in het nieuwe
ontwerp ingepast kunnen worden.
Ook op particulier terrein zijn er
mogelijkheden om een steentje bij
te dragen aan de extremere weer
situaties die in de toekomst
worden verwacht door bijvoorbeeld
tuinen met groen in te richten i.p.v.
met stenen. Hierdoor kan het
regenwater wegzakken in de
bodem en zo als buffer dienen voor
droge periodes. Groen in plaats van
tegels zorgt in de zomer voor
minder hitte en een aangenamere
leefomgeving.

Riolering

Is het hoofdriool onderheid?

Het merendeel van het riool is niet
onderheid. Een klein stuk riolering
vanaf de Burgemeester
Bruinslotsingel tot net in
Groenoord is wel onderheid.

Riolering

Wordt de riolering van de

Nee, dit riool valt buiten de scope

Bruins Slot singel ook

van dit project.

vervangen? Het rioolwater
vanuit onze buurt wordt daar
immers op geloosd.
Groen

S.v.p. eikenbomen achterzijde

De eikenbomen vallen binnen de

tuin kappen: nemen veel licht

boomstructuur van het

weg

groenstructuurplan van de
gemeente. Uitgangspunt is om
bomen zoveel als mogelijk te
handhaven (e.e.a. afhankelijk van
de reconstructiewerkzaamheden)
als zij in goede conditie zijn en een
levensverwachting hebben van
minimaal 15 jaar na reconstructie.
Op veel plaatsen ligt ondergrondse
infra heel dicht bij bomen. Op een
aantal locaties moet er flink
opgehoogd worden wat voor de
wortelkluit van bomen niet gewenst
is. Dit conflict gaat ervoor zorgen
dat er veel bomen gekapt moeten
worden. In het nieuwe ontwerp
worden groeiplaatsen zo ingericht
dat er voldoende groeiruimte is
voor de bomen.

Groen

Eikenbomen geven kans op

Dat klopt maar wordt niet
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eikenprocessierups !

beschouwd als criteria om
eikenbomen te kappen of niet meer
opnieuw aan te planten.

Groen

Wie bepaalt welke bomen eruit

Welke bomen zullen worden gekapt

gaan? Kunnen leidingen niet

wordt bepaald door het

worden verplaatst?

projectteam van de Groenoord én
in overleg met en ter goedkeuring
van de afdeling beheer groen van
de gemeente. In de
werkgroepoverleggen zal hier
uitgebreid bij stil worden gestaan.
Locaties van leidingen in relatie tot
bomen worden in het
ontwerpproces zorgvuldig
bekeken.

Groen

Is er inspraak over het groen

Via de werkgroepen is er inspraak

(gemeenteperk) naast ons

over het ontwerp. De gemeente zal

huis?

serieus luisteren en omgaan met
deze inspraak. De inspraak is
echter niet bindend voor een
uiteindelijke keuze.

Groen

Bij minder ophogen

Het ophogen tot aanlegpeil is

waarschijnlijk meer bomen

slechts één van de redenen dat een

handhaven.

aantal bomen niet kunnen worden
gehandhaafd. Een reconstructie is
een forse ingreep. Het ophogen
naar streefpeil zorgt ervoor dat er
minder vaak groot onderhoud
uitgevoerd hoeft te worden dan als
dit bijvoorbeeld gehalveerd zou
worden bij een grootschalig
onderhoud als deze reconstructie.

Groen

Zoveel mogelijk bomen laten

Uitgangspunten is om zo veel

staan in verband met klimaat

mogelijk bomen te behouden. De

adaptatie en hittestress.

werkzaamheden zijn echter
ingrijpend en zal ervoor zorgen dat
veel bomen gekapt moeten
worden. Vanwege de beperkte
openbare ruimte zal de
compensatie van de te kappen
bomen niet volledig één-op-één
plaatsvinden. Er wordt geïnvesteerd
in kwaliteit voor de toekomst wat
betekent dat bomen voldoende
groeiruimte krijgen.

Groen-zelfbeheer

Ik heb afspraak met

Het zelf onderhouden van groen in

groenvoorziening over

openbare ruimte (groenparticipatie)

zelfonderhoud op strook naast

is na reconstructie ook weer
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mijn huis.

mogelijk. Op een volgende
bewonersbijeenkomst zal hier
aandacht voor zijn.

Openbare

Wordt bij OV-plan (openbare

verlichting

verlichting) rekening gehouden

Ja.

met de (grote) bomen?
Openbare

Wij verlenen een

Voor het nieuwe ontwerp wordt er

verlichting

erfdienstbaarheid aan de

een nieuw verlichtingsplan

gemeente in verband met de

opgesteld. De insteek is om

lantaarnpaal die in onze zijtuin

lichtmasten zoveel mogelijk op het

staat.

openbare gebied te plaatsen.

Bij Groenoord 164 ligt een

Dit wordt meegenomen in het

invalide-oprit voor een minder

ontwerpproces.

Invalidevoorziening

valide persoon. Kan dit terug
komen in het nieuwe ontwerp?
Kruipruimte

In onze kruipruimte hebben we

Er vinden geen werkzaamheden

een laag kunstkorrels

plaats in de kruipruimtes. Wanneer

aangebracht als isolatie. Gaat

de gemeente maatregelen gaat

dat problemen opleveren?

nemen m.b.t. de hoogte van de
grondwaterstand, zal dat zijn in
openbaar gebied en niet in uw
kruipruimte zelf.

Kruipruimte

Kruipruimte is soms vochtig

Bedankt voor alle input die we

(afhankelijk van de

hebben mogen hebben ontvangen

weersomstandigheden).

m.b.t. grondwater in kruipruimten.
Deze informatie wordt

Voor een deel heb ik

meegenomen in het hydrologisch

grondwater onder het huis.

rapport dat wordt opgesteld.

Een ander deel is droog.
In de buurt zijn peilbuizen
In de zomer is de kruipruimte

geplaatst. Deze worden nu

droog (grond is wel vochtig).

periodiek gemeten om de

Tijdens natte periodes en in de

grondwaterstand in kaart te

winter staat er in het ergste

brengen. Ook is de bodemopbouw

geval ongeveer 15 cm water in

onderzocht middels

de kruipruimte.

grondboringen. De gemeente gaat
kijken of er maatregelen nodig zijn

Geen grondwater in de

om de grondwaterstand op het

kruipruimte.

gewenste en stabiele niveau te
krijgen. Hierbij kan worden
gedacht aan een drainagesysteem.
Om een volgende
bewonersbijeenkomst wordt
aandacht besteed aan het
onderwerp grondwater.

Kruipruimte

Er spoelt grond weg richting

Werkzaamheden m.b.t. het

de kruipruimte. Hierdoor

tegengaan van grond dat in de

verdwijnen tegels onder het

kruipruimte spoelt op uw eigen
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huis.

perceel, is de verantwoordelijkheid

Ook bij de garagedeur speelt

van de huiseigenaar.

dit probleem?
Sweelinckschool

Gaat schoolplein ook op de

Het schoolplein is geen onderdeel

schop?

van de scope van dit project. De
gemeente heeft inmiddels contact
met het schoolbestuur om e.a. te
bespreken.

Watergangen en

Wat wordt gedaan aan het

Het baggeren is geen onderdeel

duikers

teveel aan bagger bij de

van de scope van dit project.

duikers. Dit geldt speciaal voor

Vanuit het projectteam Groenoord

de vijver bij de

zal hier nogmaals binnen de

Sweelinckschool.

gemeente en/of het
hoogheemraadschap aandacht voor
gevraagd worden.

Duurzaamheid

Kan de verharding niet worden

De gemeente heeft beleid voor het

hergebruikt (upcycling -

herinrichten van woonwijken. Dit

duurzaam)?

beleid wordt voor dit project
gevolgd. Dat betekent dat er
nieuwe verhardingsmaterialen
toegepast gaan worden. De
opmerking is daarmee niet
afgedaan. We zullen dit
bespreekbaar maken aangezien
duurzaamheid en hergebruik
steeds belangrijker wordt en ook
steeds meer aandacht krijgt binnen
de gemeente.

Overige

Zijn er uitvoeringstekeningen?

Er is nog geen ontwerp opgesteld
en daarom zijn er ook geen
uitvoeringstekeningen beschikbaar.
Op een volgende
bewonersbijeenkomst wordt het
nieuwe ontwerp gepresenteerd.
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