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EINDVERSLAG VAN DE INSPRAAKPERIODE OVER HET ONDERHOUDSWERK 

PAUKESLAG 
 

Op 18 januari 2021 is er een digitale informatiebijeenkomst gehouden waarbij we de 

ontwerptekeningen van Paukeslag presenteerden.  Alle direct aanwonenden/ belanghebbenden 

ontvingen de bewonersbrief. Ook plaatsten we op 12 januari op de sociale media een publicatie over 

de informatiebijeenkomst.  

 

De ontwerptekeningen zijn digitaal gepresenteerd tijdens de bijeenkomst. Analoog zijn de 

ontwerptekeningen vanaf 12 januari opgehangen bij wijkgebouw de Gong. De ontwerptekeningen 

stonden ook vanaf 12 januari op de gemeentelijke webpagina. Alle direct aanwonenden, 

belanghebbenden en belangstellenden konden hier analoog of digitaal kennis van nemen. Eventuele 

reacties konden ze via een reactieformulier, de telefoon of mail achterlaten. 

 

We ontvingen op dit plan, van totaal 14 belanghebbenden reacties via reactieformulier, telefoon of 

e-mails.  De reacties/ vragen zijn in dit eindverslag overgenomen. Een aantal reacties/ vragen zijn 

samengevat.  

Vanwege de privacywetgeving staan de namen en adressen van de bewoners niet in dit verslag.  

 

  

Op basis van de ontvangen inspraakreacties stelt het college van Burgemeester en 

Wethouders de ontwerptekeningen van de Beiaard parkeer hofjes vast.  Dit met de 

volgende aanpassingen: het niet aanleggen van extra parkeervakken aan de zijde van de 

Bazuinlaan de haaks parkeervakken komen te vervallen, een extra verkeersdrempel tussen 

Paukeslag 9 – 10, het vervangen van extra bomen op diverse locaties, het vervallen van het 

parkeervak achter Paukeslag 53 t.o.v. de presentatietekening. 

 

 

De ontvangen inspraakreacties zijn onderverdeeld naar de volgende onderwerpen: 

A. Verharding 

B. Groen 

C. Overig 

Hierna staan de inspraakreacties per onderwerp: 
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A  -  Verharding 

 

1. Komt de verkeersdrempels terug? 

Antwoord: Tussen Paukeslag 75 - 138 zal de bestaande verkeersdrempel terugkomen 

2. In het stuk van de Triangeldreef wordt soms hard gereden  

Antwoord: Tussen Paukeslag 9 - 10 zal een extra verkeersdrempels aangelegd worden 

 

B  -  Groen 

 

1. Welke soort bomen gaan er weg en komen terug ? 

Antwoord: Op de tekeningen van het definitief ontwerp is met een rood kruis aangegeven welke 

bomen weg gaan. Verder is bij de nieuwe bomen aangegeven welke soort op elke locatie terug 

worden geplant 

2. Kunnen er niet meer bomen verwijderd worden? 

Antwoord: We verwijderen alleen de bomen die een mindere kwaliteit hebben, of die vanwege de 

werkzaamheden niet gehandhaafd kunnen blijven. De verwijderde bomen zullen we vervangen door 

nieuwe, het aantal bomen zullen we gelijk houden.   

3. Is het mogelijk om de sierkers en elzenboom op ons stukje te behouden? 

Antwoord: Daar waar mogelijk worden de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden.  Bij de 

verdere uitwerking kan het zijn dat er toch meer bomen vervangen moeten worden om de 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

4. Wij willen de geplande bomen niet voor onze deur die geven alleen maar overlast 

Antwoord: We willen het aantal bomen in de wijk gelijk houden en tevens  de leefomgeving daar 

waar mogelijk verbeteren. Door het aanplanten van bomen kunnen we de hittestress in een gebied 

verlagen. 

5. Komt er gras onder de bomen of beplanting? 

Antwoord: Afhankelijk van de locatie komt er gras of beplanting onder de bomen. Op het  definitief 

ontwerp is aangegeven wat waar komt 

 

6. Ik zou vooraf de locatie van de nieuwe bomen willen weten  

Antwoord: We zullen de plaatsing van de bomen communiceren als het definitief ontwerp gereed is. 

Alle inwoners kunnen gelijk kennis nemen van het definitief ontwerp  

 

7. Wij willen geen bomen voor onze woningen zodat het zonlicht in onze huiskamers kan komen en 

we kunnen genieten van het vrije uitzicht  

Antwoord: De locatie van de bomen blijft gehandhaafd  
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8. Waarom moeten de bomen voor Paukeslag 16 t/m 36 weg? 

Antwoord: In deze groenstrook ligt een bestaand riool dat we moeten vervangen, tevens moeten we 

een extra hemelwater riool aanleggen. Vanwege deze werkzaamheden kunnen we de bomen niet 

handhaven 

 

9. Is het mogelijk om de berkenboom nabij mijn woning te verwijderen in verband met mijn 

allergie?  

Antwoord: We verwijderen alleen de bomen die een mindere kwaliteit hebben, of die vanwege de 

werkzaamheden niet gehandhaafd kunnen blijven.  

 

 

C -  Overig 

 

1. Waar moeten wij parkeren gedurende de werkzaamheden? 

Antwoord: Inwoners moeten hun voertuig elders in de wijk parkeren. Als inwoners nu géén 

parkeerontheffing hebben omdat zij een voertuig op eigen terrein of in een garage parkeren, dan 

kunnen zij te zijner tijd een tijdelijke ontheffing aanvragen. Meer informatie over de aanvraag van de 

tijdelijke parkeerontheffing zal worden gegeven in de brief die voor start uitvoering wordt bezorgd. 

2. Ik ben blind, waar moet ik tijdens de werkzaamheden parkeren? 

Antwoord: Voor deze situatie zullen we tijdens de uitvoering een invalide parkeerplaats zo dicht 

mogelijk bij de woning beschikbaar stellen. Over loopschotten kunt u dan bij de woning komen. 

3. Waar kan ik mijn elektrische auto opladen tijdens de werkzaamheden ? 

Antwoord: De elektrische  auto moet elders in de wijk bij een openbare laadpaal opgeladen worden.  

4. Waarom wordt er geen rekening gehouden met de CROW parkeernorm van 1,8? 

Antwoord: De parkeernorm van de CROW is van toepassing op nieuwbouw situaties. In bestaande 

woonwijken is het niet mogelijk om aan deze norm te voldoen. We willen ook zorgen voor een 

gezonde/groene leefomgeving.  

 

 

5. Er is nu een invalide oversteek voor mijn woning gepland kan die opschuiven?  

Antwoord: Vanwege de parkeervak indeling is het helaas niet mogelijk dit op te schuiven  

 

6. Waarom legt de gemeente extra parkeervakken aan terwijl die aan de zijde van de Bazuinlaan 

niet nodig zijn ? 

Antwoord: We hebben een parkeertelling gehouden om vast te stellen waar de extra parkeervakken 

nodig zijn. Uit dit onderzoek blijken extra parkeervakken aan de zijde van de Bazuinlaan niet nodig. 

Het definitief ontwerp is hierop aangepast  

7. Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd ? 

Antwoord: Op basis van de huidige planning is het zeker dat de werkzaamheden pas na de bouwvak 

zullen starten. Voor de start van de werkzaamheden wordt er nog een bewonersbrief bezorgd daarin 

zal dan de planning per hofje staan aangegeven. 
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8. Als er haaks parkeervakken komen, wordt er dan ook een haag of ballenvanger geplaatst ? 

Antwoord: Deze haaksparkeerplaatsen gaan niet door, het worden langsparkeervakken  

9. Ik wil graag aangeven dat de tekeningen duidelijk leesbaar zijn 

Antwoord: Dank voor deze terugkoppeling  

 

10. In het verleden hebben we last gehad van hangjongeren, door de aanleg van extra 

parkeerplaatsen zouden die weer terug kunnen komen. 

Antwoord: Waar hangjongeren gaan rond hangen hebben we niet in de hand. Door alleen het 

noodzakelijke aantal extra parkeerplaatsen aan te leggen, blijven er geen over voor hangjongeren.   

 

11. Ik kon de tekening online niet vinden  

Antwoord: De tekeningen met daarop het voorlopig ontwerp staan sinds 11 januari online.   

 

12. Achter Paukeslag 53-55 is aangegeven dat er 9 parkeervakken komen. Als dit doorgaat kunnen 

wij onze garages niet meer gebruiken  

Antwoord: Het extra parkeervak achter Paukeslag 53 komt te vervallen  

 

13.  Als het hard regent dan komt er zand op de voetpaden, kan er een hoge band toegepast 

worden?  

Antwoord: Dit is niet te voorkomen, we gaan namelijk geen verhoogde kantopsluitingen aanleggen  

 

14. Worden er vaste afval ophaal locaties plaatsen aangelegd ? 

Antwoord: Nee het ophalen van huishoudelijk afval zal plaats blijven vinden met de verrijdbare 

huisvuil containers. 

15. Is het mogelijk om een deel van de bomen op het speelveld te compenseren?  

Antwoord: Nee we behouden het speelveld als speelveld  

 

16. We zijn het niet eens met de plannen omdat de bomen heel dicht op de erfgrens worden 

aangebracht. Kunnen we bezwaar maken?  

Antwoord: De bomen staan op voldoende afstand ten opzichte van de erfgrens. Als u het niet eens 

bent met de  plannen kunt u geen bezwaar maken omdat er voor deze werkzaamheden geen 

vergunningen (zoals kapvergunning) nodig zijn.  

 

 


