15 januari 2018
Vragen aan Dennis i.v.m. Groot Onderhoud
1. Snelheid beperking in wegdek aanbrengen op Dijkwacht en Schildwacht – er wordt nu veel te
vaak veel te hard gereden!
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om verkeer-remmende maatregelen te nemen aan de
Schildwacht. Daarnaast wordt er een in-uitrotconstructie gemaakt t.h.v. de
Dijkwacht/Schildwacht.
Wat is een in-uitrotconstructie?
Dit betreft een tekstuele fout, hier dient uitritconstructie te staan.
2. Voorstel om met meerdere bewoners van één hovenier gebruik te maken.
Dat staat de bewoners vrij, de gemeente kijkt of dit gefaciliteerd kan worden, uiteraard
blijven bewoners verantwoordelijk voor deze keuze.
Is dit al bekend?
Nee, de aanbestedingsprocedure dient nog opgestart te worden.
3. Zijn er elders tijdelijke parkeerplaatsen beschikbaar?
Waar er gewerkt wordt zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar, dat is niet te voorkomen.
We proberen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te kijken naar tijdelijke
parkeerplaatsen.
Is dat al bekend?
Nee, de aanbestedingsprocedure dient nog opgestart te worden.
4. Als er in delen in een straat gewerkt wordt, hoe gaat dat dan met de kabels en riolering?
Liander gaat vooraf aan de werkzaamheden de electrakabel ophogen, aan de riolering
gebeurd niks.
Hoe kunnen we nu regelen dat alle kabels/leidingen en buizen gelijktijdig omhoog worden
gebracht. Welke stappen ondernemen?
Geen idee, graag specifieker welke kabels en leidingen? Alle nutspartijen hebben aangegeven
geen werkzaamheden aan hun leidingnet uit te voeren. De riolering (huisaansluiting) is
bespreekbaar.
5. Wie gaat de aanpak van de gezamenlijke brandpoorten coördineren?
a. Denk aan riolering, de putten en de verlichting
b. Gezamenlijke aanpak ophalen/repareren van de tuinafscheidingen
c. Gezamenlijk ophogen van de tuinen- vijvers
Dat is een taak van de particulieren, de gemeente weet ook niet of deze werkzaamheden
worden uitgevoerd, hierover krijgen wij geen berichten alleen vragen, de gemeente kijkt
of er bemiddeld kan worden.
Heeft de gemeente hier al naar gekeken?
Is de gemeente nog mee bezig.

6. Wie is verantwoordelijk voor de riolering en de putten in de brandpoorten?
De eigenaar van de brandpoorten, in de Leyhof zijn dat de bewoners.
Hoe zijn de verantwoordelijkheden?
Erfgrens van particulier terrein naar openbaar terrein.
7. Wie is verantwoordelijk voor de verlichting in de brandpoorten?
De eigenaar van de brandpoorten, in de Leyhof zijn dat de bewoners.
8. Op de hoek Schildwacht/Dijkwacht nabij de Streekpost is het na zonsondergang erg donker
en daardoor kans op struikelen. Hier graag extra verlichting aanbrengen.
Indien uit lichtmeting blijkt dat er onvoldoende verlichting is wordt de
Verlichting aangepast. De melding is doorgezet naar de beheerder
openbare verlichting.
Is daar al antwoord uit gekomen?
Nee.
9. Gemeente: maak aan de bewoners goed duidelijk dat het niet vrijblijvend is: er moet
overlegd gepleegd en samengewerkt worden, omdat er veel gemeenschappelijk belang is.
Denk met namen aan belendende tuinen en brandpoorten
Vanuit de gemeente vindt er communicatie plaats over de werkzaamheden, hierin wordt ook
duidelijk aangegeven dat het raadzaam is om ook direct de voortuin op te hogen, echter
hopen we dat de mensen dan ook zelf de handen ineen slaan om te inventariseren welke
bewoners ook werkzaamheden gaan verrichten aan hun voortuinen etc.
Heeft de gemeente al veel reacties ontvangen waaruit blijkt dat er al wordt samengewerkt?
Nee weinig tot niet.
10. De werkzaamheden beginnen voor de ophogingen starten tweede kwartaal 2018 en duren
circa 2 jaar. Voor het klein onderhoud in de overige straten is eind gestart met de
werkzaamheden. Op de website kunt u zien waar er klein onderhoud wordt uitgevoerd,
indien bewoners hiervan hinder kunnen ondervinden worden zij per brief op de hoogte
gebracht door de aannemer.
Wanneer is mijn straat aan de beurt?
De werkzaamheden voor het onderhoud starten in tweede kwartaal 2018 en zullen
gefaseerd uitgevoerd worden.
fase 1 Dijkwacht ovaal richting Schildwacht
fase 2 Jacoba van Beierenlaan/Brandwacht richting Schildwacht
Verdere planning?
De aannemer gaat een fasering bedenken, deze wordt vooraf gecommuniceerd, er wordt
naar alle waarschijnlijkheid gestart aan de Dijkwacht ovaal richt de Schildwacht.

11. Vraag
Hoeveel gaat de straat omhoog?
Antwoord
Er is per straat een indicatie gegeven van de ophoging dat kan per adres verschillen, daarom
is het belangrijk dat u aan uw tuin geen werkzaamheden uitvoert tot dat de gemeente klaar
is met de werkzaamheden bij u in de straat.







Margaretha van Oostenrijklaan +/- 40 cm ophoging
Elisabeth van Engelandlaan +/- 40 cm ophoging
Jacoba van Beierenlaan (Schildwacht – Brandwacht) +/- 40 cm ophoging
Dijkwacht +/- 40 cm ophoging
Schildwacht +/- 40 cm ophoging
Maria van Hongarijelaan +/- 30 cm ophoging
* Naar onze mening moet de Dijkwacht plaatselijk veel meer opgehoogd worden.
Dat klopt aan de Dijkwacht zijn plekken waar het meer omhoog gaat, maar er is een indicatie
gegeven van de ophoging. Het kan zijn dat er op de Dijkwacht 50 a 60 cm opgehoogd dient
te worden.

12. Worden er meer parkeerplaatsen gemaakt in de wijk?
Antwoord
Er wordt gekeken naar mogelijkheden tot het aanbrengen van extra parkeerplekken, daar
waar er opgehoogd gaat worden.
Op de Schildwacht worden de parkeerplaatsen nu in de lengterichting gemaakt.
Hoe compenseert de gemeente dan het verminderde aantal?
Het uitgangspunt is geen vermindering er wordt gekeken naar alternatieven aan de
Dijkwacht en Jacoba van Beierenlaan.
13. Vervangt de gemeente ook het riool op mijn perceel?
Antwoord
Huiseigenaren en verhuurders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen perceel/terrein. Dit
geldt ook voor het vervangen van de riolering, bestrating en beplanting op eigen terrein en
de daarbij behorende kosten. Indien perceeleigenaren overgaan tot vervanging en ophoging
van de huisaansluitingen vervangt de gemeente dat deel in de openbare ruimte in overleg
met de bewoners.
Hoe pakken we dat nu aan? Om te zorgen dat alle disciplines gelijktijdig aanwezig zijn om de
kabels/leidingen/riool op te halen?
Geen idee, graag specifieker welke kabels en leidingen? Alle nutspartijen hebben aangegeven
geen werkzaamheden aan hun leidingnet uit te voeren. De riolering (huisaansluiting) is
bespreekbaar.

