
 
 
Wij hebben aandachting het nieuwe ontwerp bestudeerd. 
Fijn dat iedereen meedenkt. 
Graag willen wij een bijdrage leveren om uiteindelijk een goed resultaat te behalen, waarbij de 
gemeente én bewoners beiden mee gebaat zijn. 
Wel hebben wij wat kantekeningen bij het voorlopig ontwerp. 
FIETSSTRAAT: Even los van de definitie waarom het een fietsstraat moet worden. 
Momenteel ligt er een apart fietspad. 
Bewoners kruizen nu nog steeds dit fietspad om naar de auto te gaan of om vuilnisbakken langs de 
weg te zetten. De snelheid m.n. electrische fietsen, scooters een wielrenners is behoorlijk. Ook bij 
een fietsstraat. Ook hoor je vaak wielrenners en electrische fietsen niet naderen. 
Ons voorstel: verleg dit pad langs de dijk. 
Voordeel. Eigen pad en geen kruizende bewoners of plotseling openende autoportieren voor fietsers 
e.d. 
Fietspad kan haaks aansluiten op fietspad, komende van de Velserbroek en vice versa. 
BOMEN: sierwaarde van de bestaande Elzen zijn nihil. Mag wat anders worden wat meer matcht met 
de omgeving. 
OPENBAAR GROEN: Is deze haag met maar een paar onderbrekingen? In dat geval lastig met 
boodschappen naar huis tillen en bezorgdiensten. 
PARKEREN: Sta je niet half in de beplanting als je een passagier laat instappen of kleine kinderen in 
de auto moet zetten? 
Ook bij te weinig parkeergelegenheid eventueel het schrikhek verder naar entree volkstuinen 
verzetten? 
Vergeet niet dat er ook nog gasten zijn die bewoners bezoeken en dat inleveren van 10 
parkeerplaatsen problemen gaan opleveren. Zijn de auto's ook geteld in het weekend? 
HALF VERHARDING PARKEERSTROKEN: 
Waar nooit autowielen komen zal het gras gewoon doorgroeien (bewezen feit)  
Wordt rommelig en bij onderhoud met bosmaaiers i.c.m. altijd wel een geparkeerde auto slecht 
bereikbaar. 
VERLICHTING: op dit moment staat de huidige verlichting van trottoir en de weg onderling op 
verschillende afstanden, waardoor soms beide lichtpunten pal achter elkaar staan.  
Straatverlichting zou òòk aan de kant van de dijk kunnen. Hierdoor is de aanlichting beter verdeeld. 
Met méér groen is ook méér onderhoud gemoeid. Is dat in de begroting meegenomen? Schoffelen, 
hagen snoeien en bosmaaien etc. zal meer moeten plaatsvinden. 
OPVANG HEMELWATERAFVOER: Wij juichen dit zeker toe om van deze gelegenheid gebruik te 
maken! 
Al met al een goede aanleiding om er blijvend wat moois van te maken! 
Met vriendelijke groeten van familie Dekker  
 



 
 


