Datum overleg

: 12-01-2021

Tijdstip

: 19.30 uur - 21.00 uur

Project

: Groenoord

Besteknummer

: 2720

Op de digitale bewonersavond zijn vragen gesteld in de chatbox. Onderstaand de
antwoorden.
Categorie

Vraag

Antwoord

Op de website Alphen staat

De werkzaamheden starten in

(bereikbaarheid

nog steeds dat de

inderdaad in het 1e kwartaal van

e.d.)

werkzaamheden aanvangen in

2021. Planning is dat de

1e kwartaal 2021 en eindigen

werkzaamheden duren tot het 2e

in 3e kwartaal 2021!

kwartaal van 2022. De website

Uitvoering

wordt aangepast. De actuele
planning wordt in de
omgevingsapp van de aannemer
kenbaar gemaakt.
Ontwerp

Hoe zit het met grote struiken

Alle onderbeplanting wordt

die inmiddels op bomen lijken?

verwijderd, dus ook de grote
struiken. In het nieuwe ontwerp
komen er voldoende nieuwe
solitaire heesters terug tussen de
bomen.

Ontwerp

Wordt ook de beschoeiing

De oever van de watergang

vernieuwd?

noord/zuid wordt grotendeels een
oever zonder beschoeiing
(natuurvriendelijke oever). Op een
aantal plaatsen wordt de
beschoeiing wel vervangen zoals
bij de duikerverbinding onder de
weg door, bij
uitstroomvoorzieningen van het
nieuwe regenwaterriool en ter
plaatse van markante bomen die
vlakbij de oevers staan.

Aansluiting privé -

Hoeveel hoogteverschil wordt

Het project gebied wordt

openbaar

verwacht? Niet meer dan

opgehoogd. De mate van ophoging

drempel van schuur in tuin

verschilt per locatie. Voordat de

neem ik aan?

aannemer start wordt er een
hoogte aangegeven middels een
piketpaaltje. Er is geen kaart
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Categorie

Vraag

Antwoord
aanwezig waar per straat op staat
aangegeven hoeveel de straat
opgehoogd wordt. Mocht u eerder
informatie over de aanleghoogte
nodig hebben, kunt u contact
opnemen met omgevingsmanager
Joleen Schrier
(groenoord@afezo.nl). De openbare
ruimte komt nooit hoger te liggen
dan de drempel van uw
(gefundeerde) schuur.

Aansluiting privé –

Kan de aannemer ook een

Hiervoor kan contact opgenomen

openbaar

offerte maken voor het

worden met omgevingsmanager

bestraten van mijn voortuin?

Joleen Schrier
(groenoord@afezo.nl)

Uitvoering

Planning werkt niet in de App,

Inmiddels is de planning wel

(bereikbaarheid

de fase tekeningen zijn

zichtbaar op de Omgevingsapp. U

e.d.)

zichtbaar, maar er is niet te

vindt de projectapp Groenoord

zien wat de data zijn, die bij

door in uw Appstore/Playstore te

die planning horen

zoeken op ‘Groenoord’.

Komen er tijdelijke laadpalen?

Er komen geen tijdelijke laadpalen.

Uitvoering
(bereikbaarheid

Ter plaatse van Groenoord 2 (fase

e.d.)

5) is een laadpaal aanwezig. Bij
Groenoord 233 (fase 2) wordt een
nieuwe laadpaal aangelegd.
Doordat fase 2 eerst wordt
uitgevoerd en later pas fase 5 is er
altijd een oplaadlocatie te bereiken.

Uitvoering

Kunnen de studenten van het

Er is inderdaad hinder te

(bereikbaarheid

Ashram niet beter buiten langs

verwachten, echter is het buiten de

e.d.)

gestuurd worden? Op deze

wijk langs sturen van fietsers

wijze is echt hinderlijk.

tijdens de werkzaamheden geen

Gewoon afsluiten en buiten de

opties omdat op andere locaties

wijk laten fietsen.

het risico op gevaarlijke situaties te
groot is.

Uitvoering

Hoe is de bereikbaarheid

Nood- en hulpdiensten zijn als

(bereikbaarheid

geregeld voor nood- en

maatgevend beschouwd om te

e.d.)

hulpdiensten tijdens de

bepalen hoe groot het gebied mag

werkzaamheden?

zijn dat wordt afgesloten voor
werkzaamheden. Hierdoor kunnen
nood- en hulpdiensten altijd
voldoende dichtbij woningen
komen. Daarnaast hebben nooden hulpdiensten altijd inzicht in de
actuele afsluitingen.

Uitvoering

Hoe zit het met pakket- en

Zij zullen overlast hebben van de

(bereikbaarheid

bezorgdiensten? Bijvoorbeeld

werkzaamheden en niet altijd tot

e.d.)

Albert Heijn?

aan de voordeur kunnen komen
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Categorie

Vraag

Antwoord
met de auto. Zij moeten zich
aanpassen aan de situatie. Er wordt
gezorgd dat de woningen altijd te
voet bereikbaar zijn.

Uitvoering

Worden er containers geplaatst

Hiervoor worden geen containers

(bereikbaarheid

waar bewoners hun tuin- en

geplaatst.

e.d.)

groenafval in kwijt kunnen?

Flora en Fauna

Wat gebeurt er met het hout

Het hout van de gekapte bomen

van de gekapte bomen ?

vervalt aan de aannemer. De
aannemer heeft afspraken gemaakt
over het hout met een partij.

Ontwerp

Wordt de geluidswal nog

Nee, de geluidswal is geen

aangepakt?

onderdeel van dit reconstructie
project.

Flora en Fauna

Wat is het plan voor de egels?

In de voorbereidende fase is een

En de vleermuizen?

ecologisch werkprotocol opgesteld

Inderdaad, er zijn aanwijsbaar

waar de aannemer zich aan moet

veel egels in de wijk, nu in

houden. Er zijn toen geen

winterslaap!

vleermuizen in bomen
aangetroffen. Om hinder voor
eventueel toch aanwezige
vleermuizen te beperken, worden
de bomen tussen half oktober en
half april gekapt.
De aannemer heeft zich te houden
aan de flora en fauna wetgeving.
De gemeente heeft egelhuisjes
beschikbaar waar egels in kunnen
overwinteren. Deze kunnen
aangevraagd worden. Hiervoor kan
contact opgenomen worden met
omgevingsmanager Joleen Schrier
(groenoord@afezo.nl)

Flora en Fauna

Wanneer worden de nieuwe

Bomen worden geplant in het

bomen terug geplant?

plantseizoen. (november t/m
maart). Alle fase die er voor een
plantseizoen uitgevoerd zijn
worden aanplant.

Algemeen

Komt deze presentatie nog

Ja, de presentatie is terug te vinden

voor naslag ergens on line?

op de projectwebsite Groenoord
van de gemeente en in de
omgevingsapp van
aannemingsmaatschappij Afezo. U
vindt de Omgevingsapp door te
zoeken op ‘Groenoord’ in uw
Appstore/Playstore.
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