
Herstelwerkzaamheden Emmaplein 

Al diverse keren (sinds 2005…) hebben wij , zowel schriftelijk als mondeling, aangegeven , dat wij als 

bewoners zorg hebben over zaken rondom het Emmaplein. Nooit echt een adequate reactie gehad. 

Zorg/kritiekpunten 

1. Riolering 

 Lekkages op diverse plaatsen in de ventweg 

 Verstopping in meerdere woningen door boomwortel opslag; probleem nooit echt aangepakt 

 ‘gaten vallen in de weg’ door lekkages in de riolering (is ondergronds met een plank opgelost 

terwijl er een diep gat onder het wegdek zit) 

 Er komt soms ‘stoom’ door de straatstenen heen van weglopend warm water 

 

2. Herstelwerkzaamheden – ‘half werk’ 

 Parkeerplaats verzakte gedeeltes van parkeervlakken opnieuw bestraat; staat rommelig, 

maar er zijn nog steeds slechte plekken waar water blijft staan 

 Stoepkanten aan straatzijde van de parkeerplaats zijn ernstig beschadigd en verzakt, maar 

niet vernieuwd of anderszins opgeknapt 

 Van de ventweg is slechts  de helft opnieuw bestraat 

 Begin (bij de bakker) en einde van de ventweg zijn helemaal niet gedaan, terwijl daar ook 

gaten en hobbels in het wegdek zitten 

 Stoep langs de huizen is opnieuw bestraat met de stoeptegels uit 1924. Hier zitten veel 

slechte tegels tussen. De stoepranden zijn wel opnieuw gelegd, maar ook niet vervangen. 

o Er liggen nu al weer vele tegels los of wiebelen heel erg. Als er auto’s geparkeerd 

hebben gestaan, zie je ook divers tegels omhoog komen 

o Het zal niet lang duren of er ontstaan weer nieuwe problemen 

 De ventweg is zo bestraat dat deze schuin afloopt. Mensen met kennis van zaken hebben al 

voorspeld, dat bij een aanhoudende regen de stoepen onder water zullen komen te staan. 

De putten konden het water al niet aan, en nu zal dat helemaal een probleem worden 

Het laagste punt van het plein (bij de bakker) staat regelmatig blank 

 

3. Bomen  

 Wortels van dit type esdoorn trekken de stoepen en het wegdek kapot. De bomen zijn 

prachtig maar lenen zich ons inziens minder voor plaatsing in een huizenrij 

 Bomen groeien fors uit, ook richting de huizen en er zijn al diverse takken uitgevallen. Vooral 

daar waar de riolering lekt groeien de bomen harder 

 

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?  


