VERSLAG REACTIES INFORMATIEAVOND
WOONRIJPMAKEN SCHOENMAKERSHOEK FASE 2 EN SCHOENMAKERSPARK
Overzicht van de reacties ontvangen tijdens en naar aanleiding van de informatiemiddag en avond woonrijpmaken Schoenmakershoek fase 2 en Schoenmakerspark gehouden d.d. 19 februari 2008, evenals de standpunten van het college
van burgemeester en wethouders hierop.
In verband met de start van het woonrijpmaken Schoenmakershoek fase 2 is er op 19 februari
2008 een informatiebijeenkomst gehouden in het Turfschip te Etten-Leur noord. Op 10 februari
2008 zijn de op dat moment bekende (toekomstige) bewoners van dit uitbreidingsplan schriftelijk geïnformeerd over deze informatiebijeenkomst. Voor de overige belanghebbenden heeft er
in De Etten-Leurse Bode van 10 en 17 februari een publicatie gestaan over de voorgenomen
werkzaamheden.
Dit woonrijpmaakplan heeft vervolgens vanaf woensdag 20 februari tot en met vrijdag 7 maart
2008 ter inzage gelegen in het informatiecentrum van het stadskantoor.
In het kader van het woonrijpmaken Schoenmakershoek fase 2 zijn van 91 belanghebbenden
reacties ontvangen:
Busschieterslaan
1. De heer Frank Helmer, Busschieterslaan 4 en 6, 4871 LT Etten-Leur.
2. De heer Koen Merckx, Busschieterslaan 5, 4871 LT Etten-Leur.
3. De heer en/of mevrouw Antonissen, Busschieterslaan 7, 4871 LT Etten-Leur.
4. De heer en/of mevrouw Spelbos, Busschieterslaan 14, 4871 LT Etten-Leur.
5. De heer en/of mevrouw Schoonwater, Busschieterslaan 17, 4871 LT Etten-Leur.
6. De heer Etiën Martens en mevrouw Karin Verhagen, Busschieterslaan 20, 4871 LT EttenLeur. (Huidig adres; Havenkwartier 26, 4871 CL Etten-Leur).
7. De heer en/of mevrouw Nijkamp, Busschieterslaan 23, 4871 LT Etten-Leur. (Huidig adres;
Koperwiek 14, 4872 WL Etten-Leur).
8. De heer en mevrouw Kees en Sophie Heeren, Busschieterslaan 27, 4871 LT Etten-Leur.
(Huidig adres; Klavettestraat 10, 4645 EA Putte)
Dekenweg
9. De heer Falco de Groot, Dekenweg 1, 4871 LE Etten-Leur.
10. De heer en/of mevrouw de Vos-Cardon, 4871 LE Etten-Leur.
11. De heer en/of mevrouw E. Dizdar, Dekenweg 6, 4871 LE Etten-Leur.
12. De heer en/of mevrouw v.d. Vleuten en v.d. Leeden Dekenweg 8 en 12, 4871 LE EttenLeur
13. De heer de Vos, Dekenweg 4 4871 LE, Etten-Leur
Gildebroederstraat
13. Fam. Vervuren-Van Zundert, Gildebroederstraat 9, 4871 LK Etten-Leur.
14. Fam. Simons en van Hees, Gildebroederstraat 10, 4871 LK Etten-Leur.
Herautstraat
15. De heer Marcus van Doorn, Herautstraat 4, 4871 LN Etten-Leur.
16. Fam. Moelands, Herautstraat 11, 4871 LN Etten-Leur.
17. De heer en/of mevrouw Van Rooy, Herautsrtaat 14, 4871 LN Etten-Leur.
18. Fam van Vuren-Korsmit, Herautstraat 18, 4871 LN Etten-Leur.
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Hoofdmanweg
19. De heer en/of mevrouw Noordman, Hoofdmanweg 6, 4871 LD Etten-Leur.
20. De heer en/of mevrouw G.P.A. Reijnaars, Hoofdmanweg 8, 4871 LD Etten-Leur.
Hubertuslaan
21. Mevrouw Isabel van Dijke, Hubertuslaan ??, 4871 LG Etten-Leur.
22. De heer en/of mevrouw E. Steenhagen en A. Klep, Hubertuslaan 4, 4871 LG Etten-Leur.
23. De heer Bart v.d. Borst, Hubertuslaan 29, 4871 LG Etten-Leur (Huidig adres; Klaverweide
1, 4874 MD Etten-Leur)
24. De heer en/of mevrouw K. Matthijssen, Hubertuslaan 31, 4871 LG Etten-Leur.
25. De heer en/of mevrouw S. Brilman, Hubertuslaan 33, 4871 LG Etten-Leur.
26. De heer en/of mevrouw S.M. van ’T zelfde en A.V. van Kerckhoven, Hubertuslaan 92, 4871
LG Etten-Leur)
27. De heer Bening Hubertuslaan 91, (huidig adres Calshof 64 4871 GH Etten-Leur)
Keizersweg
27. Mevrouw Zoetekouw, Keizersweg 10, 4871 LB E Etten-Leur.
28. Fam. Ratgers, Keizersweg 14, 4871 LB Etten-Leur.
29. Mevrouw Saskia de Vos, Keizersweg 15, 4871 LB Etten-Leur.
30. De heer en/of mevrouw van de Ven, Keizersweg 4 4871 LB Etten-Leur
Koningsweg
30. De heer en/of mevrouw de Glopper - Hacik, Koningsweg 3, 4871 LC Etten-Leur.
31. De heer en/of mevrouw M. Borghgraef, Koningsweg 6, 4871 LC Etten-Leur.
32. Fa. de Winter, Koningsweg 11, 4871 LC Etten-Leur.
Landjuweel
33. De heer en/of mevrouw v.d. Veken, Landjuweel ?, 4871 LJ Etten-Leur.
34. Fam. Neve - van Schaijk, Landjuweel 7, 4871 LJ Etten-Leur.
35. Mevrouw T. Palotás en de heer H. de Raaf, Landjuweel 9, 4871 LJ Etten-Leur. (Huidig
adres; Hof v.d. Houte 173 4873 AZ Etten-Leur).
36. De heer en/of mevrouw Roy, Landjuweel 13, 4871 LJ Etten-Leur.
37. De heer en/of mevrouw Labruyere, Landjuweel 13, 4871 LJ Etten-Leur.
38. De heer en/of mevrouw de Geus, Landjuweel 17, 4871 LJ Etten-Leur.
39. De heer en/of mevrouw W. Möller, Landjuweel 23, 4871 LJ Etten-Leur.
40. De heer en/of mevrouw Langewouters, Landjuweel 23, 4871 LJ Etten-Leur. (Huidig adres
Jaagpad 85, 4871 JC Etten-Leur)
41. De heer en/of mevrouw J.B. v. Dongen, Landjuweel 31, 4871 LJ Etten-Leur. (Huidig adres
Houtduif 9, 4872 MJ Etten-Leur).
42. De heer F.J.J. Coumans, Landjuweel 33 4871 LJ Etten-Leur. (Huidig adres Petronella
Moensstraat 56, 4822 VE Breda).
43. De heer Gademan, Landjuweel 35, 4871 LJ Etten-Leur.
44. De heer Marcel v.d. Linden, Landjuweel 37, 4871 LJ Etten-Leur. (Huidig adres Keenseweg
34, 4871 DS Etten-Leur).
45. De heer en/of mevrouw F. Harmsen – van den Vliet, Landjuweel 41, 4871 LJ Etten-Leur.
46. De heer en/of mevrouw L. de bruin, Landjuweel 43, 4871 LJ Etten-Leur.
47. De heer en/of mevrouw Jansen, Landjuweel 45, 4871 LJ Etten-Leur. (Huidig adres Jaagpad 63, 4871 JC Etten-Leur).
48. Fam. Donkers, Landjuweel 59 4871 LJ Etten-Leur. (Huidig adres Willem Dreessingel 73,
4871 GW Etten-Leur).
49. De heer en/of mevrouw Braspenning, Landjuweel 61, 4871 LJ Etten-Leur. (Huidig adres De
Quayhof 4, 4871 AX Etten-Leur).
50. De heer en/of mevrouw van Hooft, Landjuweel 79, 4871 LJ Etten-Leur.
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51. De heer en/of mevrouw Pascal van Bentum, Landjuweel 83 4871 LJ Etten-Leur.
52. De heer en/of mevrouw v.d. Poel, Landjuweel 85, Hoge Neerstraat 4 4873 LM Etten-Leur
Leurse Dijk
52. De heer en/of mevrouw A.C.M. Floren, Leurse Dijk, 4871 LA Etten-Leur. (Huidig adres;
Kromhout 25, 4871 DZ Etten-Leur).
53. De heer en/of mevrouw H. Vermeulen, Leurse Dijk, 4871 LA Etten-Leur. (Huidig adres
Zwaan 8, 4872 SX Etten-Leur)
54. De heer en/of mevrouw J. Hermes, Leurse Dijk 6, 4871 LA Etten-Leur. (Huidig adres Stuik
1, 4871 JW Etten-Leur).
Muldersweg
55. De heer en mevrouw I.A.E. Martens, Muldersweg 54, 4871 KH Etten-Leur.
56. De heer Wouter Kop, Muldersweg 70, 4871 KH Etten-Leur.
57. Mevrouw Karlijn Voesenek, Muldersweg 70, 4871 KH Etten-Leur.
58. De heer en/of mevrouw T. Janssen/Rommens, Muldersweg 72, 4871 KH Etten-Leur.
59. Mevrouw Margot Patist, Muldersweg 74, 4871 KH Etten-Leur.
60. De heer Erik v.d. Bemel, Muldersweg 74, 4871 KH Etten-Leur.
61. Mevrouw Manon Voesenek, Muldersweg 76, 4871 KH Etten-Leur.
62. De heer Kees Marijnissen, Muldersweg 76, 4871 KH Etten-Leur.
63. De heer en/of mevrouw W.J.A. Buijs, Muldersweg 80, 4871 KH Etten-Leur.
Schuttershof
64. De heer en/of mevrouw D.M.H. de Wit-Nell, Schuttershof, 4871 LL Etten-Leur. (Huidig
adres; Kruisberg 99, 4871 BK Etten-Leur).
65. De heer John Vrolijk, Schuttershof, 4871 LL Etten-Leur. (Huidig adres; Pater Arnold Damenstraat 19, 4871 XD Etten-Leur).
Schutsgildelaan
66. De heer en/of mevrouw Ilhan, Schutsgildelaan, 4871 LM Etten-Leur.
67. De heer en/of mevrouw Oomen/Maas, Schutsgildelaan 16, 4871 LM Etten-Leur. (Huidig
adres; Regatta 19, 4873 DC Etten-Leur).
68. De heer en/of mevrouw Kewaldar/van Bekkum, Schutsgildelaan 29, 4871 LM Etten-Leur.
69. De heer en/of mevrouw v.d. Steen, Schutsgildelaan 61, 4871 LM Etten-Leur.
70. De heer en/of mevrouw van Aalst - Koelink, Schutsgildelaan 62, 4871 LM Etten-Leur.
71. De heer en/of mevrouw Diepens, Schutsgildelaan 65, 4871 LM Etten-Leur. (Huidig adres;
Valveeken 10, 4841 JG Prinsenbeek)
72. De heer Marcel Hendrikx, Schutsgildelaan 82, 4871 LM Etten-Leur. (Huidig adres; Vinkenbroek 45, 4871 JD Etten-Leur).
73. Mevrouw Renate Barten, Schutsgildelaan 86, 4871 LM Etten-Leur.
74 Mevrouw Renate de Kort, Schutsgildelaan 89, 4871 LM Etten-Leur. (Huidig adres Spletting
37, 4871 JE Etten-Leur).
75. Mevrouw Lydia Schoonen, Schutsgildelaan 91, 4871 LM Etten-Leur.
76. Mevrouw Elise van der Eijk, Schutsgildelaan 93, 4871 LM Etten-Leur.
Tamboerhof
77. De heer en/of mevrouw J. de Wijs, Tamboerhof 4, 4871 LP Etten-Leur.
78. Mevrouw Betjes, Tamboerhof 6, 4871 LP Etten-Leur.
79. De heer en mevrouw R. Lybeer en E. Manders, Tamboerhof 11, 4871 LP Etten-Leur.
80. De heer en/of mevrouw J. Ho, Tamboerhof 15, 4871 LP Etten-Leur.
Tuindersweg
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81. De heer en/of mevrouw R. Klein, Tuidersweg, 4871 LH Etten-Leur. (Huidig adres; Tweekamp 18, 4873 DH Etten-Leur).
Vaandrigstraat
82. De heer en/of mevrouw S. Uijt de Haag, Vaandrigstraat 10, 4871 LS Etten-Leur.
83. De heer en/of mevrouw Kuijpers, Vaandrigstraat 15, 4871 LS Etten-Leur.
84. De heer en/of mevrouw Verwijmeren, Vaandrigstraat 16, 4871 LS Etten-Leur.
Vendelierstraat
85. De heer en/of mevrouw Breewel, Vendelierstraat 16, 4871 LR Etten-Leur.
86. De heer en/of mevrouw Post, Vendelierstraat 8, 4871 LR Etten-Leur.
87. De heer en/of mevrouw Hoogendijk/van Kuyen, Vendelierstraat 10, 4871 LR Etten-Leur.
88. De heer en/of mevrouw van Kuyen, Vendelierstraat 10, 4871 LR Etten-Leur.
89. Fam. van Dongen, Vendelierstraat 12, 4871 LR Etten-Leur.
90. De heer en/of mevrouw Kerstens, Vendelierstraat 16, 4871 LR Etten-Leur.
91. De heer en/of mevrouw Tromp, Vendelierstraat 22, 4871 LR Etten-Leur.

De ingekomen reacties zijn onder te verdelen naar de volgende onderwerpen.;
Parkeren
Openbaar groen
Inrichting algemeen
Verlichting
Bestrating
Verkeer
Onderstaand staan, geclusterd per straat, de ontvangen reacties (per onderwerp), evenals de
standpunten van burgemeester en wethouders hierop:
BUSSCHIETERSLAAN
Parkeren
1.
Waarom worden klikoplaatsen niet ingericht als parkeerplaatsen?
Standpunt gemeente
Ad 1. Het is gemeentelijk beleid in nieuwbouwwijken afzonderlijke containerverzamelplaatsen
in te richten. De loopafstand vanaf de percelen tot een containerverzamelplaatsen mag maximaal 75 m bedragen. Op basis van dit uitgangspunt zijn de locaties van containerverzamelplaatsen vastgesteld. In de Busschieterslaan is de situering en het aantal containerverzamelplaatsen nog eens kritisch nagelopen en op enkele punten aangepast.
Openbaar groen
1.
Liever geen zuileik voor de deur i.v.m. plakkerige neerslag en beschadiging auto’s.
Standpunt gemeente
Ad 1. Neerslag wordt veroorzaakt door afscheiding van de bladluis. Door de smalle vorm van
de bomen, de plaatsing in het openbaar groen en de afstand tot de geparkeerde voertuigen zal
er geen afscheiding op de voertuigen terecht komen.
Inrichting algemeen
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parkeerplaats en groenvoorziening loopt door bij oprit huis (Busschieterslaan 4/6).
Pal voor de oprit van nr. 5 staat een vuilcontaineropstelplaats gepland. Bewoner maakt
bezwaar en verzoekt een andere locatie hiervoor aan te wijzen
Graag hoge drempels.
Graag meer speelplekjes voor kinderen.
Bij Busschieterslaan 20 is de containeropstelplaats recht voor de oprit gelegen.
Niet positief over doorgaande weg Busschieterslaan.
Brandgang achter woning Busschieterslaan 23.
Zijkant perceel Busschieterslaan 23 grenst aan trottoir. Liever tussen perceel en trottoir
beplanting.

Standpunt gemeente
Ad 1. De situatie wordt aangepast aan de uitritten.
Ad.2. Containerverzamelplaats voor nummer 5 belemmert de uitrit. De verzamelplaats wordt
verplaatst naar de zuidzijde van de Vaandrigstraat.
Ad 3. Drempels worden uitgevoerd als 30-km/h drempels, volgens de richtlijnen.
Ad.4. Speelplaatsen worden verspreid door de wijk aangelegd. Inrichting is ook op 19 februari
getoond aan de bewoners.
Ad.5. Situatie wordt aangepast. Containerverzamelplaats wordt verplaatst naar de zuidzijde
van de Schatbewaardershof. (voorheen Jonkerweg)
Ad.6. Besluitvorming over het doortrekken van de Busschieterslaan en de aanleg van een
brug voor gemotoriseerd verkeer in het verlengde van de Busschieterslaan is inmiddels
genomen in het kader van het vaststellen van het verkavelingsplan Schoenmakershoekoost. In het eindverslag van de inspraakreacties concept verkaveling is de conclusie terug te lezen. Betrokkenen zijn hier inmiddels ook over geïnformeerd.
Ad.7. Achter de woning Busschieterslaan komt geen brandgang te liggen.
Ad.8. Inrichting is voortgekomen vanuit de stedenbouwkundige opzet. Het trottoir heeft tevens
de functie van kabel- en leidingen strook. De huidige inrichting wordt gehandhaafd.
DEKENWEG
Parkeren
1. Te weinig parkeerplaatsen voor appartementen Leurse Dijk/Dekenweg. Dit gaat voor overlast zorgen.
Standpunt gemeente
Ad 1. Voor het gehele gebied (fase 2) is een parkeerbalans opgesteld. Op basis van de uitgangspunten in het bestemmingsplan is het aantal openbare parkeerplaatsen berekend. Het aantal parkeerplaatsen is op basis van deze normen voldoende.
Inrichting algemeen.
1. Is doodlopende weg berekend op vuilniswagen? Is er rekening gehouden met veiligheid
(van fietsers) i.v.m. achteruitrijden.
2. Is er rekening gehouden met afstand tot de klikoopstelplaatsen?
3. Afsluiting van de Leurse Dijk zal tot gevolg hebben dat het verkeer door de Dekenweg zal
gaan. Dit wordt veel te druk. Gezien het aantal kinderen is dit niet acceptabel. Liever Dekenweg inrichten als 30-km zone, aanleg van drempels.
4. Verzamelplaats voor kliko’s in de Dekenweg is te klein. Verzamelplaats is nu aan de Leurse Dijk en dat is een prima plek. Waarom is dit gewijzigd?
5. Aansluiting van straat Leurse Dijk op Hubertuslaan zou moeten bestaan (is nu aansluiting
op fietspad), zodat verkeer niet via de Dekenweg komt.
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6.
7.
8.
9.

Klikoplaats Dekenweg verplaatsen naar Leurse Dijk. Waar hij nu ook is.
In de Dekenweg mogen best meer drempels komen. Veel kinderen in deze straat.
Ontsluiting; graag autoverbinding Leurse Dijk-Hubertuslaan.
Verzamelplaats containers; Waarom situatie niet laten zoals hij nu is. Langs de Leurse
Dijk, uit de woonstraten.
10. Verzoek aanleg tweede uitrit Dekenweg 4.
Standpunt gemeente
Ad 1. Dekenweg is géén doodlopende weg. Waarschijnlijk wordt de Leurse Dijk bedoeld. Deze is berijdbaar voor vuilniswagens. Keermogelijkheid aan het einde van de Leurse Dijk
voor vrachtauto’s is niet aanwezig. De veiligheid bij achteruitrijden wordt gewaarborgd
door begeleiding en achteruitrijd camera’s.
Ad.2. Containerverzamelplaatsen zijn gelijkmatig verdeeld met als uitgangspunt een maximale loopafstand van 75 meter vanaf het perceel. (Zie ook ad1 Busschieterslaan) De containerverzamelplaats in de Dekenweg is in westelijke richting verplaatst en wordt gesitueerd ter hoogte van het achterpad van cluster 12. (43 woningen Leurse Dijk)
Ad.3. Het gehele gebied van Schoenmakershoek wordt ingericht als 30-km gebied. Om het
30-km karakter te benadrukken worden er verhoogde kruisingsvlakken door geheel de
wijk aangelegd. Het autoverkeer wordt zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld over de
woonstraten.
Ad.4. Zie ad. 2.
Ad.5. Er komt geen aansluiting voor gemotoriseerd verkeer van de Leurse Dijk op de Hubertuslaan. Leurse Dijk wordt in de eindsituatie doodlopend. Wel is er een aansluiting voor
fietsers. Besluitvorming hierover heeft in een vroegtijdig stadium plaatsgevonden.
Ad.6. Zie Ad.2.
Ad.7. Zie Ad.3.
Ad.8. Zie Ad.5.
Ad.9. Zie Ad.2.
Ad 10. Zie ook ad 1 parkeren Dekenweg. Op basis van de meest recente bouwplannen is de
inrichting van het openbare gebied nader uitgewerkt. Ook de openbare parkeerplaatsen
zijn op basis van de uitgangspunten vastgelegd in het bestemmingsplan, hierin verwerkt. Op basis van de laatste uitwerking is vervolgens een “parkeerbalans”opgesteld.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er in de Dekenweg een tekort aan parkeerplaatsen kan ontstaan. Om deze reden wordt een vergunning voor een tweede uitrit in deze
situatie geweigerd. Aanleg van een tweede uitrit is in deze situatie is niet mogelijk omdat er een openbare parkeerplaats vervalt.
GILDEBROEDERSTRAAT
Parkeren/Inrichting algemeen
1.
In onderling overleg zijn bewoners nr. 9 en 10 overeengekomen om parkeerhaven te
plaatsen aan zijde nr. 9 en groenstrook aan zijde nr. 10. Bij nr. 10 is voldoende parkeerruimte op eigen terrein.
Standpunt gemeente
Ad 1. Het betreft hier het verzoek voor het omwisselen van een openbare parkeerplaats van
de zuidzijde naar de noordzijde van de weg. In verband met het ontbreken van voldoende lengte tussen de uitritten van de percelen Gildebroederstraat 7 en 9, de situering van de boom en de lichtmast wordt de parkeerplaats op de huidige plaats gehandhaafd.
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HERAUTSTRAAT
Inrichting algemeen
1.
Het ontbreken van een trottoir aan de zuidzijde lijkt mij gevaarlijk voor, met name, kinderen.
2.
Is er rekening gehouden met een pad van de voordeur naar de openbare weg (herautstraat 4)?
3.
Oprit (Herautstraat 11) verbreden naar 5.60 m. Conform bijgevoegde tekening.
4.
Bestraten rondom traforuimte i.v.m. vuil/onkruid en evt. afsluiten d.m.v. poort/hekwerk
i.v.m. veiligheid.
5.
Oprit (Herautstraat 18) verbreden met 2 meter richting transformatorhuisje. (zie situatieschets). Extra oprit 1.30 meter uit de erfgrens met nr. 16. Recht voor de voordeur oprit
van 1.20 m breed.
6.
Gaashekwerk rondom stroomhokje plaatsen. (Herautstraat 18).
7.
Brandgang achter woning: politiekeurmerk/veiligheid ????
8.
Gemis van een trottoir is (voor kinderen) onverantwoord. Graag dezelfde oplossing toepassen als in de Vendelierstraat. Versmalde stoep.
Standpunt gemeente
Ad 1. Het gehele gebied Schoenmakerhoek wordt ingericht als 30-km gebied. Ontbreken van
het trottoir aan een zijde is zonder meer acceptabel in een 30-km gebied. Er kan gebruik gemaakt worden van het trottoir aan de noordzijde van de weg
Ad 2. In principe wordt er rekening mee gehouden indien er een afzonderlijk toegangspad
naar de voordeur is gelegd. Het pad sluit wel direct op de rijweg aan. Situatie wordt
aangepast.
Ad 3. Het verbreden van de inrit is mogelijk. Hier wordt afzonderlijk vergunning voor verleend.
Kosten voor verbreding worden in rekening gebracht.
Ad.4. Ruimte rondom trafo wordt verhard. Het perceel wordt niet afgesloten door middel van
een hekwerk. Betreft een traforuimte waar geen direct gevaar is voor de omgeving.
Ad.5. Oprit wordt verbreed. Wordt afzonderlijk vergunning voor verleend. Kosten voor verbreding worden in rekening gebracht. Extra toegangspaden worden aangelegd.
Ad.6. Zie ad 4.
Ad.7. De brandgang achter de woningen wordt overeenkomstig de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen uitgevoerd.
Ad. 8 De situatie in de Herautstraat is niet vergelijkbaar met de Vendelierstraat. Betreft een
situatie in de Herautstraat waar gekozen is voor een groenstrook aan de zuidzijde van
de weg. Ruimte voor een afzonderlijk trottoir is niet aanwezig. De aangegeven situatie
wordt gehandhaafd.

Verlichting
1.
Lichtmast (Herautstraat 14) ± 2 à 3 meter naar het oosten verplaatsen i.v.m. erker.
2.
Lantaarnpaal (Herautstraat 18) verplaatsen. Zo dicht mogelijk tegen het stroomhuisje.
(zie situatieschets).
3.
Model en lengte van lantaarnpaal : jaren ’30??
Standpunt gemeente
Ad 1. Lichtmast wordt verplaatst.
Ad 2. Vanwege een evenwichtige verdeling wordt de lichtmast naar het westen verplaatst.
Ad 3. Keuze lichtmasten is vastgesteld. Betreft zogenaamde paaltopmasten die door nagenoeg de gehele wijk Schoenmakershoek worden toegepast.
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HOOFDMANWEG
Inrichting algemeen
1. Verzoek om langs de perceelsgrens de smalle strook trottoirtegels door te leggen zodat er
een onderbreking komt tussen tuinbeplanting en openbaar groen (Hoofdmanweg 6).
Standpunt gemeente
Ad 1. Direct tegen de perceelsgrens wordt als afscheiding een opsluitband geplaatst.
Verlichting
1. Lantaarnpaal voor woning (Hoofdmanweg 8) nu recht voor het raam. S.v.p. verplaatsen
tussen nr. 8 en 10. Noodverlichting staat nu ook daar.
Standpunt gemeente
Ad 1. Situering van de lichtmasten nogmaals kritisch nagelopen. De bedoelde lichtmast wordt
verplaatst.

HUBERTUSLAAN
Parkeren
1.
Weinig parkeerplaatsen.
2.
Wij willen graag een inrit naast ons huis (Hubertuslaan 29). Er is bij ons geen parkeervak voor het huis. De groenstrook naast ons huis kan kleiner gemaakt worden om dit te
realiseren. Naast ons huis (in de Koningsweg) kan eventueel ook een extra parkeervak
gemaakt worden (groenstrook gedeeltelijk laten vervallen). Liefst willen we een inrit zodat we op eigen grond kunnen parkeren. We zien graag een inritvergunning tegemoet.
3.
Te weinig parkeerplaatsen t.o.v. het aantal woningen.
4.
Verzoek aanleg uitrit Hubertuslaan 91. (Naar Leurse Dijk)
Standpunt gemeente
Ad 1. Voor het gehele gebied (fase 2) is een parkeerbalans opgesteld. Op basis van de uitgangspunten in het bestemmingsplan is het aantal openbare parkeerplaatsen berekend.
Het aantal parkeerplaatsen is op basis van deze normen voldoende.
Ad 2. Uitrit zou direct in de bocht gesitueerd moeten worden. Uit verkeersveiligheidsoverwegingen kan dit verzoek niet ingewilligd worden. Wel kan er extra parkeerruimte aan de
zijkant van dit perceel aangelegd worden.
Ad 3. Zie ad 1.
Ad 4. Uitrit in deze situatie is mogelijk indien voldaan wordt aan de eis van een opstelruimte
op eigen terrein van 5,00 m. Vergunning voor een inrit is aangevraagd. Aan de aanleg
van de uitrit zijn kosten verbonden.

Openbaar groen
1.
Te veel grote bomen.
2.
Bomen zijn mooi, maar bloesem geeft erg veel rommel. Andere boom?
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Standpunt gemeente
Ad 1. Bomen (Pluimes) bereiken een hoogte van 6 tot 8 m. Bomen zijn goed bruikbaar in
smalle lanen. Overlast van vallende bloesem is een beperkte periode in het jaar. Er is
geen zaadvorming bij deze bomen.
Ad 2. Zie Ad 1.

Inrichting algemeen
1.
Tijdens aankoop van de woning (Hubertuslaan 4) was aangegeven dat er een dubbele
oprit zou zijn op deze kavel. Nu blijkt dat er wel veel grond aan de voorkant ligt, maar dat
hier een groenzone komt te liggen en dat er slechts 3 meter als oprit wordt ingericht. Hoe
te handelen om toch een dubbele oprit aan te leggen?
2.
Splitsing Koningsweg/Hubertuslaan; Scheidingstrook groen tussen stoep en parkeervakken omdraaien om te voorkomen dat mensen door net groen naar de stoep lopen. Zo
wordt er vrije ruimte gemaakt tussen Hubertuslaan 31 en stoep.
3.
Waarom komen er geen winkels? Zou wel een uitkomst zijn.
Standpunt gemeente
Ad 1. Door de gemeente is niet aangegeven dat er een dubbele oprit zou zijn. Standaard
wordt er een inrit aangelegd van 4,00 m breedte. In deze situatie is het mogelijk meerdere auto’s op eigen terrein te parkeren.
Ad 2. Deze vraag heeft betrekking op het openbaar groen tussen de diepparkeerplaatsen aan
de Koningsweg. Verzoek is het trottoir en groenstrook om te wisselen. Omdat onder het
trottoir alle kabels en leidingen liggen is dit niet mogelijk. Vanaf het trottoir komen doorsteekjes naar de parkeerplaatsen.
Ad 3. Winkelvoorzieningen zijn er op geringe afstand van de wijk in het centrumgebied van
Etten-Leur noord.
Bestrating
1.
Waarom moeten wij zo lang wachten op de bestrating? Dat is niet prettig voor nieuwe
bekleding in de huizen.
Standpunt gemeente
Ad 1. Met het woonrijpmaken zal worden gestart op het moment dat de woningen gereed zijn
en er een behoorlijk aansluitend gedeelte van de wijk afgebouwd kan worden. Volgens
de huidige planning kan –gelet op de stand van zaken van de woningbouw en de te
volgen aanbestedingsprocedure- vanaf februari 2009 met de werkzaamheden begonnen worden. Tot die tijd zijn door middel van tijdelijke voorzieningen de woningen te bereiken en kunnen de auto’s voor de woningen geparkeerd worden.
KEIZERSWEG
Openbaar groen
1.
Esdoorns worden groot en hoog. Door schaduwwerking op de ramen kan de warmteoverdracht voor de warmtepomp niet altijd tot zijn recht komen. Voorkeur voor lagere
bomen, of helemaal geen bomen voor huisnummer 15.
Standpunt gemeente
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Ad 1. Bomen kunnen een hoogte bereiken van 12 tot 15 m. Het betreft hier solitaire bomen
die op een afstand van ongeveer 5 m van de gevel staan. Schaduwwerking op de gevel
is mede gelet op de situering van de boom beperkt. De boom wordt gehandhaafd.

Inrichting algemeen
1.
Bezwaar tegen de containerverzamelplaats voor Keizersweg 10. Liever einde van de
straat of op de huidige locatie (Leurse Dijk).
2.
Op de tekening is de oprit standaard 4 m. Wij hebben een vergunning voor 3 m. extra.
Wilt u hier rekening mee houden.
3.
Op blad nr. 004 staat onze woning (Koningsweg 11) vermeld als nr. 13?
4.
Verzoek voor de aanleg van een tweede uitrit naar het perceel Keizersweg 4.

Standpunt gemeente
Ad 1. Zie ad 1 Busschieterslaan. De containerverzamelplaats in de Keizersweg wordt verplaatst in westelijke richting en wordt gesitueerd ter hoogte van het achterpad van cluster 12. (43 woningen Leurse Dijk)
Ad 2. Opmerking is correct. Vergunning voor verbreding met 3,00 m is verleend. De uitrit
wordt hierop aangepast.
Ad 3. Nummer is foutief op tekening aangegeven. Wordt gewijzigd in nummer 11.
Ad 4. Tweede inrit naar dit perceel is mogelijk. Aanvraag is ingediend. Aan de aanleg van een
tweede uitrit zijn kosten verbonden.

KONINGSWEG
Openbaar groen
1.
Het middenplein graag groener met minder of geen speeltoestellen. Straatbewoners zijn
over het algemeen al ouder en zullen dus weinig of geen gebruik maken van de voorgestelde inrichting.
Standpunt gemeente
Ad 1. Speelplaatsen worden verspreid door de wijk aangelegd en zijn ook bedoeld voor bewoners vanuit de omgeving. Inrichting is getoond aan alle toekomstige bewoners en zijn
over het algemeen erg enthousiast over de speelplekken. Speelterrein in de Koningsweg wordt gehandhaafd
Inrichting algemeen
1.
Kliko opstelplaats staat schuin voor huisnummer 3. graag 20 meter naar links, richting
Leurse Dijk.
2.
Naast onze woning (Koningsweg11) is een kliko opstelplaats gepland, nabij onze uitrit.
Dit is niet wenselijk. Aan de andere zijde van de parkeerplaats is ook een klikoverzamelplaats gepland. Dit lijkt mij voldoende, of naar overkant verplaatsen. Tevens verzoek
voor de aanleg van een tweede inrit.
Standpunt gemeente
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Ad 1. De containerverzamelplaats voor de woning Koningsweg 3 wordt verplaatst in westelijke richting en wordt gesitueerd ter hoogte van het achterpad van cluster 12. (43 woningen Leurse Dijk) De containerverzamelplaats naast Koningsweg 11 vervalt.
Ad 2. Zie ook ad 1. Aanleg van een tweede in deze situatie is mogelijk. Aan de aanleg van
een tweede uitrit zijn kosten verbonden.

LANDJUWEEL
Parkeren
1.
Aantal parkeerplaatsen in de straat t.o.v. het aantal woningen is erg weinig. Ook voor
bezoekers van de bewoners en het park. Voorkomen dat er op het gras en trottoir geparkeerd gaat worden. Evt. haaks parkeren of voorstel om tussen de ingetekende parkeerplaatsen (2 x 3) een extra vak van 3 parkeerplaatsen aan te leggen. Tussen de
vakken boompjes planten i.p.v. lange groenstrook. (Melding 11 x ontvangen van bewoners nr. 7, 9, 17, 23, 31, 33, 35, 37, 41, 43 en 61)
Standpunt gemeente
Ad 1. Voor het gehele gebied (fase 2) is een parkeerbalans opgesteld. Op basis van de uitgangspunten in het bestemmingsplan is het aantal openbare parkeerplaatsen berekend.
Het aantal parkeerplaatsen is op basis van deze normen voldoende. Uitgangspunt voor
de Landjuweel is ook dat elk perceel een opstelruimte op eigen terrein heeft.
Openbaar groen
1.
Wat voor soort bomen en hoe hoog komen er op de erfafscheiding (Landjuweel 31). Dit
i.v.m. wegnemen van zon en lichtinval woning.
2.
Er zijn 2 bomen getekend voor huisnr. 31/33. We zijn bang dat dit veel licht gaat wegnemen. Liever bomen verwijderen of afspraak maken (met schriftelijke bevestiging) dat
bij overlast achteraf de bomen alsnog door de gemeente verwijderd zullen worden.
Standpunt gemeente
Ad 1. Boomsoorten zijn inmiddels bekend. Langs de Landjuweel komen verschillende soorten
bomen die aansluiten op de bomen in het park. Boomsoorten voor Landjuweel 31 en 33
worden Europese Hopbeuken.
Ad 2. Bomen kunnen een hoogte bereiken van 8 tot 15 m. Het betreft ook hier solitaire bomen
die op een afstand van ongeveer 6 m van de gevel staan. Er zal sprake zijn van enige
schaduwwerking op de gevel gedurende een gedeelte van het jaar.

Inrichting algemeen
1.
Cool dat er een grasveldje met kunstgras komt.
2.
Locaties van de klikoverzamelplaatsen zijn recht voor de huizen, en in het midden van
een blok (nr. 13, 33, 59 enz). I.v.m. overlast (geluid, stank, gezichtsveld) verplaatsen
naar overzijde en op begin of eind van een straatlengte.
3.
Is er de mogelijkheid om aan de Hubertuslaan een inrit te maken naar het einde van het
perceel Landjuweel 23?
4.
Kliko plaats bij nr. 33 verplaatsen om de hoek bij nr. 27 of overzijde van de weg. Zo
heeft niemand er last van. (melding 3 x ontvangen van bewoner nr. 31, 33 en nr. 35)
5.
De opstelplaats voor containers (Landjuweel nr. 61) ligt ver van mijn huis.
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6.

7.

8.

Verzoek de opstelplaats bij nr. 59 te realiseren aan de overzijde van de weg (zeer slechte ervaringen op huidige adres) of aan het einde van de straat bij nr. 49 of 71 aan de
overzijde.
Bewoner van Landjuweel 83 verzoekt de toegestane uitrit op een andere plaats aan te
leggen dan nu op tekening staat aangegeven (i.v.m. plaats voordeur). Graag 10 meter
naar links verplaatsen (Dit is 2 meter van de erfgrens aan de linkerzijde van het perceel).
Zie situatieschets
Verzoek tot de aanleg van een tweede inrit naar perceel Landjuweel 85

Standpunt gemeente
Ad 1. Voor kennisgeving aangenomen.
Ad.2. Beleid is in nieuwbouwwijken afzonderlijke containerverzamelplaatsen in te richten. De
loopafstand vanaf de percelen tot containerverzamelplaatsen mag maximaal 75 m bedragen. Op basis van dit uitgangspunt zijn de locaties van containerverzamelplaatsen
vastgesteld. Ook in de Landjuweel zijn de locaties van de containerverzamelplaatsen
nog eens kritisch nagelopen. De containerverzamelplaatsen worden verplaatst naar de
zuidzijde van de weg.
Ad.3. Mogelijkheid voor een tweede inrit naar de Hubertuslaan is aanwezig. Dient afzonderlijk
aangevraagd te worden. Aan de aanleg van een tweede uitrit zijn kosten verbonden.
Ad.4. Zie ad. 1.
Ad.5. Zie ad. 2. Was inderdaad niet correct op de tekening aangegeven. Containeropstelplaats komt aan de zuidzijde van de Landjuweel.
Ad.6. Zie ad. 2.
Ad.7. Uitrit wordt verplaatst van de oostzijde naar de westzijde van het perceel.
Ad.8. In het ontwerp waren de openbare langsparkeerplaatsen in dit gedeelte van de Landjuweel gelegen aan noordzijde van de rijweg, mede gelet op het gegeven dat nog niet tot
in detail bekend was hoe de inrichting van het oostelijke gedeelte van de Landjuweel
vervolg zou krijgen. De mogelijkheden voor een extra uitrit of verbreding van uitritten
waren hierdoor beperkt. Inmiddels is het stedenbouwkundige ontwerp van het oostelijke
gedeelte van de Landjuweel gereed. Langsparkeerplaatsen zijn in dit gedeelte gelegen
aan de zuidzijde van de rijweg. Vanwege een eenduidige inrichting worden de langsparkeerplaatsen van de noordzijde naar de zuidzijde van de rijweg verschoven. Hierdoor ontstaan aan de noordzijde mogelijkheden voor verbreding of aanleg van extra inritten en worden de groenvakken groter. Een mogelijkheid voor een tweede inrit naar de
percelen is nu aanwezig. Aanleg van een tweede inrit naar het perceel Landjuweel 85 is
aangevraagd. Aan de aanleg van een tweede uitrit of verbreding van de uitrit zijn kosten
verbonden.

Verlichting
1.
De lantaarnpaal voor nr. 45 gaarne meer naar rechts plaatsen.
Standpunt gemeente
Ad 1. Vanwege een evenwichtige verdeling van de lichtmasten wordt de lichtmast gehandhaafd.
Verkeer
1.
Autoweg door het park heeft geen toegevoegde waarde! Bevordering van autoverkeer
naar school! Veel drukte noord / zuid. Zuid is afgesloten, geen rechte weg. Noord is één
rechte weg naar Tuinderstraat!
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2.

Doorsteek bij de Busschieterslaan is voor de verkeersafhandeling geen prioriteit. De
kinderen uit fase 2 hebben nu een drukke weg om naar het park te kunnen. Men heeft
geregeld dat er minder verkeer van zuid naar noord is door het afsluiten van de Landmanweg. Het verkeer van fase 2 van noord naar zuid heeft dit niet gekregen. Verkeer
kan nu rechtstreeks via Tuindersweg en Busschieterslaan van het zuiden van de wijk en
de school.

Standpunt gemeente
Ad 1. Opmerking heeft betrekking op het realiseren van een brug in het verlengde van de
Busschieterslaan. Zie ook ad. 6 Busschieterslaan. Het park is ook te bereiken via de
fiets- en voetgangersbruggen in het verlengde van de Hubertuslaan en Schutsgildelaan
Ad 2. Zie ad. 1.

LEURSE DIJK
Parkeren
1.
Te weinig parkeergelegenheid voorzien nabij appartementencomplex cluster 11.
2.
Graag meer parkeerplaatsen aan de Leurse Dijk tot aan de hoek. Er zijn echt te weinig
parkeerplaatsen voor het appartementencomplex.
Standpunt gemeente
Ad 1. Zie ad. 1. Dekenweg.
Ad 2. Zie ad. 1. Dekenweg.

Openbaar groen
1.
Blijven de bomen bij het appartementencomplex laag? Dit i.v.m. uitkijk voor de bewoners op de 1e verdieping.
Standpunt gemeente
Ad 1. Bomen zijn de bestaande bomen aan de westzijde van de Leurse Dijk. (Wilgen) Aan de
noordzijde van de Leurse Dijk worden nog enkele nieuwe bomen geplant. (Essen)
Inrichting algemeen
1.
Recht voor mijn terras (appartement) aan de Leurse Dijk staan 2 parkeerplaatsen aangegeven waar ik het niet mee eens ben. Graag andere locatie.
Standpunt gemeente
Ad 1. Parkeerplaatsen vervallen en worden aangelegd ter hoogte van de hoofdingang van het
appartementengebouw.
MULDERSWEG
Inrichting algemeen
1.
Wij zijn bang dat de brede trap aan het eind van de fietsbrug een perfecte locatie wordt
voor hangjongeren. Ook het gebied tussen de speelplaats en de fietsbrug nodigt uit voor
hangjongeren met alle overlast van dien. Wat gaat de gemeente er aan doen om dit te
voorkomen?
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2.

Graag het hondentoilet van het schoenmakerspark nabij het evenemententerrein aan te
leggen.

Standpunt gemeente
Ad 1. In het park komen diverse voorzieningen zoals een evenemententerrein, waterspeelplaats, kinderspeelplaatsen, hondenuitlaatplaats en een multicourt voor de oudere
jeugd. Dit multicourt is gelegen aan de westzijde van het park in een gedeelte dat wat
verder van de woonbebouwing is gelegen. Door aanleg van de voorzieningen hopen wij
ontspanningsmogelijkheden te kunnen bieden aan alle jeugd, waardoor het “rondhangen” elders voorkomen wordt. Uiteraard is er natuurlijk nog handhaving vanuit de politie
en wijkagent.
Ad 2. Een hondenuitlaatterrein is voorzien aan de oostzijde van de huidige vijverpartij. Is vanaf het begin in deze omgeving gesitueerd. Dit hondenuitlaatterein wordt gehandhaafd.
Langs de Leurse Dijk is eveneens een hondenuitlaatterein voorzien.

Verkeer
1.
Bezwaar tegen de autobrug. De Muldersweg wordt hierdoor een ontsluitingsweg terwijl
de Leurse Dijk en Donkerstraat voldoende mogelijkheid bieden voor ontsluiting van de
wijk. Onacceptabel in relatie tot verkeersveiligheid (bevordering van verkeer IN de wijk)
en kinderen die gebruik willen maken van de speelgelegenheid in het park. Het is ongepast een autobrug te realiseren in een 30 km-gebied. (Melding 6 x ontvangen van bewoners nr. 54, 70, 72, 74, 76, 80).
2.
De fietsbrug over het park komt in het verlengde van onze woning te liggen. Wij verwachten (geluid)overlast van bromfietsen. Wat doet de gemeente om bromfietsers hier
te mijden. Fietsbrug kan beter aangesloten worden op de reeds bestaande weg Schipperstraat.

Standpunt gemeente
Ad 1. Zie ad. 6. Busschieterslaan.
Ad 2. Fietspaden vanaf de fietsbruggen worden aangesloten op het fietspad dat parallel ligt
langs de Muldersweg. Gelet op de afstand van de woning tot het fietspad (ca. 13,00 m)
zal de overlast gering zijn.
SCHUTSGILDELAAN
Parkeren
1.
Weinig parkeergelegenheid in de straat. 8 parkeervakken voor 16 huizen. Ondoordacht.
Een aantal huizen hebben geen eigen oprit of garage. Misschien andere indeling van de
parkeerhavens of gedeelte van openbaar groen als parkeergelegenheid inrichten? (Melding 9 x ontvangen van bewoners nr. 16, 29, 61, 65, 86, 89, 91, 93 en een nr.
is.onbekend)
Standpunt gemeente
Ad 1. Zie ad. 1. Dekenweg.
Openbaar groen
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1.

De Liguster en Cotoneaster zijn niet bepaald favoriet. Onkruid groeit er snel doorheen.
Jammer dat in Etten-Leur vaak dezelfde beplanting terug komt. Er zijn mooiere soorten.
Kies ook eens voor bladhoudende bomen.

Standpunt gemeente
Ad 1. Liguster en Contoneaster zijn juist bodembedekkers waarbij beplantingsvakken snel
dichtgroeien en weinig onkruid doorheen komt. Mede bepalend is dat deze beplanting
het goed doet op Etten-Leurse grond. Daarnaast wordt gekozen voor een bepaalde
eenheid in Etten-Leur. Met betrekking tot de opmerking over bladhoudende bomen
kunnen wij aangeven dat hiervan een zeer beperkt assortiment aanwezig is, de bomen
kostbaar zijn en bovendien niet in ons klimaat passen.
Inrichting algemeen
1.
Aan de zijkant van Schutsgildelaan 62 (tevens uitzicht i.v.m. erker) staan een parkeerplaats en 2 kliko opstelplaatsen gepland. Er is vanuit de erker en vanuit de openslaande
deuren achter geen groen of boom te zien. Is er een mogelijkheid hier meer openbaar
groen aan te brengen om zodoende ook de parkeerplaats en klik opstelplaatsen minder
opzichtig te maken?
Standpunt gemeente
Ad 1. In deze situatie is vanwege ruimtegebrek geen mogelijkheid de containerverzamelplaats
met groen af te schermen.
Verlichting
1.
Lichtmast (6 meter hoog) naast Schutsgildelaan 62 verplaatsen naar overkant van de
Herautstraat (of evt. verwijderen) Deze lichtmast staat nu pal voor onze erker en het TL
licht valt straks recht in de woonkamer. (hier zit maat 4 meter tussen). Tevens staat er
op de hoek van het perceel (hoek Herautstraat) ook een mast van 4 meter hoog. Deze
staat vrijwel op ons perceel. Graag verplaatsen naar brandgang of vervangen door verlichting in brandgang op schuurmuur.
2.
Staat de lichtmast op tekening blad 007 (Schutsgildelaan 82) juist getekend? Graag deze net als overige lantaarnpalen in de straat verplaatsen direct aan de straat.
Standpunt gemeentee
Ad 1. De lichtmast wordt 5,00 m in westelijke richting verplaatst. De lichtmast op de hoek van
het perceel is geplaatst in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen om de uitgang van de brandgang goed aan te lichten. Tevens wordt op deze lichtmast de verlichting in de brandgang aangesloten.
Ad 2. Lichtmast staat niet juist. Deze komt te vervallen.
SCHUTTERSHOF
Parkeren
1.
Parkeergelegenheid aan de Schuttershof t.h.v. cluster 19 lijkt erg krap. Welke norm
wordt hiervoor aangehouden?
Standpunt gemeente
Ad 1. Zie ad.1 Dekenweg.

20080311\CWM\0100

16

Inrichting algemeen
1.
De kliko opstelplaats tegenover Schuttershof 44/46 lijkt me erg onlogisch. Het is niet
handig hier een grote vuilniswagen langs te laten rijden. Mogelijk verplaatsen naar de
overzijde van het hofje.
Standpunt gemeente
Ad 1. Situering van de containerverzamelplaats is aangepast. Containerverzamelplaats is gesitueerd in het middengedeelte van de Schuttershof in het openbaar groen.

TAMBOERHOF
Openbaar groen
1.
Verzoek de beukenhaag rondom het speelparkje laag te houden i.v.m. veiligheid.
Standpunt gemeente
Ad 1. De beukenhaag dient als afscherming tussen het speelterrein en de rijweg. De beukenhaag wordt op een hoogte gesnoeid van ongeveer 1,00 m.
Inrichting algemeen
1.
Inrit bij Tamboerhof 4 is niet geheel juist ingetekend.
2.
Wij hebben twijfels of de bocht aan het einde van de groenplaats kan worden gebruikt
om te draaien en de Tamboerhof weer uit te rijden?
3.
In de wal aan het einde van de Tamboerhof is een opening aangebracht. Zij vindt dit onveilig, omdat de sociale controle achter de wal ontbreekt, en kinderen hier direct het water in kunnen lopen. Tevens kan dit ongewenste activiteiten oproepen.
Standpunt gemeente
Ad 1. Inrit is naar onze mening op de juiste plaats ingetekend om de garage op een goede
manier in en uit te kunnen rijden.
Ad 2. Draaien rondom het openbaar groen met auto’s is mogelijk. Bovendien wordt in het kader van het uitbreidingsplan Schoenmakershoek-oost de Tamboerhof doorgetrokken.
Ad 3. De opening in de tijdelijke wal is juist gemaakt om te voorkomen dat bewoners direct
langs de percelen Tamboerhof 10 en 17 lopen. Sociale controle is inderdaad gering.
Ook dit is echter een tijdelijke situatie. Bij de uitvoering van de werkzaamheden van het
uitbreidingsplan Schoenmakers-oost wordt de wal verwijderd en de sloot gedempt.
Verlichting
1.
Lantaarnpaal bij Tamboerhof 4 graag verplaatsen naar punt van groenplaats aan de
overkant.
2.
Lantaarnpaal bij Tamboerhof 6 graag verplaatsen naar noordzijde (groen en parkeerplaats).
3.
Lantaarnpaal bij Tamboerhof 11 graag verplaatsen. Staat nu recht voor de voordeur.
Naar rechts bij oprit is geen probleem. Indien dit aangepast wordt graag contact opnemen om aangepaste versie in te zien. Lantaarnpaal die momenteel midden in de straat
staat gaat om 10 uur - 10.30 uur uit. Het is nu erg donker in de straat.
4.
Bezwaar tegen de locatie van de 6 meter hoge lantaarnpaal voor Tamboerhof 15. Staat
recht voor het keukenraam. Graag verplaatsen naar de punt van het speelparkje midden
in het hofje. Indien dit aangepast wordt graag contact opnemen telefonisch of per E-mail.
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Standpunt gemeente
Ad 1. Vanwege een evenwichtige verdeling van de lichtmasten en het planten van bomen aan
de noordzijde van de Tamboerijn worden de lichtmasten aan de zuidzijde gehandhaafd.
Ad 2. Zie ad. 1.
Ad 3. Vanwege een evenwichtige verdeling willen we deze lichtmasten handhaven. Huidige
lichtmast is orientatie verlichting en wordt verwijderd.
Ad 4. Zie ad. 1. Informatie over de wijzigingen volgt via dit eindverslag.
Bestrating
1.
Waarom pas in december 2008 beginnen met aanleg bestrating, als deze doodlopende
straat in mei 2008 al compleet bebouwd en opgeleverd is?
Standpunt gemeente
Ad 1. Met het woonrijpmaken wordt begonnen als nagenoeg alle woningen gebouwd zijn. Op
dit moment wordt er nog volop genbouw in de Vendelierstraat, Vaandrigstraat, Schuttershof en Leurse Dijk. Volgens de huidige planning wordt gestart met het woonrijpmaken vanaf februari/maart 2009.

TUINDERSWEG
Openbaar groen
1.
Welke soort bomen komen er?
Standpunt gemeente
Ad 1. Boomsoort langs de Tuindersweg is Es (Fraxinus excelsior)
Inrichting algemeen
1.
Wat is de betekenis van de zwarte vlakjes op het fietspad bij de nummers 2/4 en 18/20?
Legenda van symbolen ontbreekt op de tekening. Wat is de schaalverdeling op de tekening?
2.
Wordt er op de weg een streep getrokken tussen de rijbanen?
3.
Tuin voor Tuindersweg 2 is verkeerd getekend.
Standpunt gemeente
Ad 1. Betekenis van de zwarte vlakjes is een arcering om het asfalt aan te duiden. Tekeningen die zijn getoond zijn schaal 1:200.
Ad 2. Rijweg wordt ingericht als 50-km weg. Dit betekend dat er een dubbele doorgetrokken
lijn op het midden van de rijbaan komt.
Ad 3. Tuin is naar onze mening correct getekend.
Verlichting
1.
Waar staan de lantaarnpalen?

Standpunt gemeente
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Ad 1. Lichtmasten zijn op de tekeningen aangegeven. Langs het fietspad worden lichtmasten
geplaatst met een hoogte van 4,00 m. Aan de noordzijde van de Tuindersweg worden
lichtmasten geplaatst met een hoogte van 8,00m.
Verkeer
1.
Ontsluiting 50 km/h. Drempels? Er wordt hier hard gereden.
Standpunt gemeente
Ad 1. Tuindersweg wordt ingericht als een 50-km weg. Hierin worden geen drempels aangelegd.
VAARDRIGSTRAAT
Parkeren
1.
Er zijn weinig parkeerplaatsen in de straat.
Standpunt gemeente
Ad 1. Zie ad. 1. Dekenweg.
Openbaar groen
1.
Voor Vaandrigstraat 15 staat als enige huis in de straat geen boom? Is hier een reden
voor?.
Standpunt gemeente
Ad 1. De reden hiervoor was dat deze ruimte ingericht zou worden als containerverzamelplaats. Na beoordeling van alle minicontainerverzamelplaatsen is deze verlegd naar de
kruising van de Busschieterslaan met de Vaandrigstraat. Er kan voor nummer 15 alsnog
een boom geplant worden.
Inrichting algemeen
1.
Bezwaar tegen parkeerhaven voor de deur. Wij hebben al geruime tijd een 2e inrit aangevraagd. Nog geen reactie retour ontvangen. Bij Vaandrigstraat 4 staat geen parkeerhaven. Evt. hier aanbrengen.
2.
Bij de Busschieterslaan staat nu een kliko opstelplaats recht bij iemand voor zijn garage.
Als dat niet kan en hij wordt verplaatst dan willen wij hem niet recht voor onze deur.
Standpunt gemeente
Ad 1. Zie ad. 1. Dekenweg. Vergunning voor de tweede uitrit is inderdaad aangevraagd.
Vanwege de inrichting is het niet mogelijk naar dit perceel een tweede uitrit aan te leggen. Hierdoor zou namelijk een openbare parkeerplaats komen te vervallen.
Ad 2. Bedoelde verzamelplaats is verplaatst naar de hoek Busschieterslaan-Vaandrigstraat.
Verkeer
1.
Er wordt waarschijnlijk een oversteek gemaakt voor auto’s bij de landjuweel. Wij maken
hiertegen bezwaar. Dit is niet nodig.

Standpunt gemeente
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Ad 1. Zie ad. 6. Busschieterslaan.
VENDELIERSTRAAT
Openbaar groen
1.
Ook bomen aan onze (even nummers) kant van de straat.
Standpunt gemeente
Ad 1. De bedoelde strook is een kabel- en leidingenstrook. Vanwege deze kabels en leidingen kunnen er aan de zuidzijde van de Vendelierstraat geen bomen geplant worden.
Inrichting algemeen
1.
Kan de kliko opstelplaats in het midden van de Vendelierstraat verplaatst worden naar
de linkerkant van de straat. (bij de parkeervakken)? (melding 6 x ontvangen van huisnummers 6, 8, 10, 12, 16 en 22).
2.
De stoep stopt na nr. 22 ? hier verder doortrekken. (melding 3 x ontvangen van huisnummer 8 , 10 en 12).
3.
Is de stoep breed genoeg voor een rolstoel?
4.
Verdeling parkeervakken en groenvoorziening aan de kant van even nummers niet in
balans. Graag om en om afgewisseld met bomen. Nu alles aan overzijde. (melding 2 x
ontvangen van huisnummers 10 en 16)
Standpunt gemeente
Ad 1. Vanwege de inpassing in het openbaar groen wordt in de Vendelierstraat de containeropstelplaats gehandhaafd. Opstelplaats is immers niet “recht voor de deur”.
Ad 2. Bedoeld wordt de uitstapstrook aan de zuidzijde van de parkeerplaatsen. Deze uitstapstrook wordt over de gehele lengte doorgetrokken.
Ad 3. Trottoir aan de noordzijde is 1,80 m breed en dus voldoende voor rolstoelgebruikers.
Ad 4. Vanwege de kabel- en leidingenstrook kunnen bomen alleen aan de noordzijde geplaatst worden. Bovendien is de ruimte (breedte) van de groenstroken onvoldoende om
langsparkeerplaatsen aan te leggen. Om deze redenen zijn alle benodigde parkeerplaatsen aan de zuidzijde gesitueerd.
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