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Onderwerp Wijze van aanpak herstelwerkzaamheden Emmaplein (jan. 2015) 

Aanleiding 
• Bewoners hebben al jaren geleden hun zorg uitgesproken over de staat van het 

Emmaplein 
o In 2004 werd ons gezegd, dat wij op de agenda stonden voor 

herstelwerkzaamheden in 2008 
o November 2007 hebben wij n.a.v. het vergunning-parkeren en de perikelen 

hieromheen contact gehad met Michel de Graaf, (boekje met diverse ideeën 
aangeboden) 

o Het Emmaplein is in deze periode in de planning gezet voor herinrichting 
in 2011; De crisis kwam, en de herinrichting is uitgesteld. 

o Marisa Baretta heeft rond 2012/2013 een brief geschreven met het voorstel 
te onderzoeken of het rendabel was dat bewoners voortuinen konden 
kopen zodat wellicht de stoep en de ventweg in ieder geval aangepakt 
konden worden, 

o Er zijn diverse - grote - problemen met de riolering; ondanks dat wij dit 
meermalen hebben aangegeven, is hier niet echt iets mee gedaan. 

Zorg-, kritiekpunten 

• Wij krijgen geen adequate reactie op onze zorgpunten. Wij hebben begrepen, dat 
de gemeente het van groot belang vindt om de kloof tussen gemeente en burgers 
op te heffen. Wij hebben daar jammer genoeg nog weinig van gemerkt. 

o Zo is de zorg geuit, door Marisa Beretta, dat de bomen op het plein erg uit 
zijn krachten beginnen te groeien; er komen iedere herfst grote takken 
naar beneden, en het schijnt een boomsoort te zin die bekend staat om zijn 
zwakke aanhechtingen. De stoep wordt min of meer kapot getrokken door 
de wortel, en op nr 20 is de riolering onder de gang al eens stukgetrokken 
door de wortels. 

o Zij kreeg hierop als antwoord dat het Emmaplein niet op de agenda stond 
voor een herinrichting, maar dat tegen de tijd dat dit ter sprake zou komen 
zouden wij benaderd worden. Dat is niet gebeurd, 

o Toen Ingrid Hamer zich afgelopen periode voorstelde als gebiedsverbinder, 
is dit door Marisa opnieuw bij haar neergelegd, en de correspondentie 
doorgespeeld. 

o In januari was onze verbazing groot, dat er opeens werkzaamheden gingen 
plaatsvinden zonder dat wij bewoners waren ingelicht. 

o Juist gezien het feit, dat er weinig budget is , zou het effectiever zijn 
geweest om met ons in overleg te gaan, hoe dit geld optimaal zou kunnen 
worden benut 

• De wijze waarop de herstelwerkzaamheden nu plaatsvinden, is marginaal. Ook de 
opzichter(s) geeft aan, dat hij het erg jammer vindt, dat hij het plein op deze wijze 
moet herstellen. 

o Op zich een goede zaak, dat er (eindelijk) iets gebeurt aan 
herstelwerkzaamheden, maar de wijze waarop baart ons zorgen én jammer 
dat we er helemaal niet in zijn gekend 



o Tim van Duin, is gebeld omdat we geen antwoord kregen op wat er precies 
ging gebeuren. Hij vertelde aan de telefoon dat het meer ging om het recht 
leggen en vervangen van stoeptegels dan dat alles vernieuwd zou worden. 

o Op de parkeerplaats zijn slechts bepaalde vakken hersteld. Het plein is dus 
maar ten dele 'opgeknapt' 

o De korte stoeprand naar de parkeerplaats toe is (nog) niet hersteld. Deze 
stoepkanten zijn ernstig beschadigd 

o De ventweg is wel over de hele lengte gedaan, maar slechts voor de helft 
van de weg... (dit vanwege bezuinigingen) 

o De stoep aan de kant van de bewoners is opnieuw gelegd, maar met 
dezelfde oude en veelal beschadigde tegels van misschien wel 80 - 90 jaar 
oud. De tegels en stoepkanten liggen niet overal stevig. B.v. na 1 keer 
parkeren met een auto op de stoeprand (wat nodig is, vanwege de smalle 
ventweg...) lagen er al enkele stoeptegels weer los 

o Aan de problemen die veroorzaakt worden door de bomen (wortels, 
takken...) is ook nog geen aandacht besteed 

o Belangrijk punt: het is bekend, dat de riolering in deze straat erg slecht is 
• Diverse huizen hebben last van verstopping van de riolering. Als dit 

wordt hersteld, krijgen wij als antwoord, dat het niet meer mogelijk 
is om goed te herstellen, daar de riolering echt lek is 

• In de ventweg zijn al meerdere malen gaten gevallen, door lekkage. 
De werklui, die de straat opnieuw hebben bestraat geven ook aan, 
dat dit geen goede zaak is, daar onder de diepe kuilen grote holtes 
zitten (door de lekkage), waardoor het wegdek binnen korte tijd 
opnieuw zal inzakken) 

• Waarom niet eerst de riolering herstellen en dan pas de weg 
opnieuw bestraten? 

Wat nu? Welke afspraken? Welke actie? 

• Wij willen graag een adequate reactie op onze zorgpunten 
• Op welke wijze zal onze zorgpunten worden opgepakt? Wat kan de gemeente ons 

concreet uitleggen / toezeggen 
o Wat gebeurt er met de riolering? 
o Wat gebeurt er met de bomen? 
o Wat is de reden, dat gekozen wordt voor herstel met oude en beschadigde 

stoeptegels? 
o Wat is de reden, dat o.a. de parkeerplaats en de ventweg slechts ten dele 

opnieuw wordt bestraat? 
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