Inloopbijeenkomst “afkoppelen Dommelen Zuid”
op 9 oktober van 17.00 tot 21.00 uur in de “Dommelstroom” te Dommelen/Valkenswaard

Aanwezig:

A. De Vries (projectleider gemeente)
E. Van Asten (toezichthouder gemeente)
F. Kloor (adviesbureau RA Infra te Valkenswaard0
C. Teunissen (adviesbureau RA Infra te Valkenswaard)

Tijdens de inloopbijeenkomst werd men in de gelegenheid gesteld om te kijken naar de plannen van
de gemeente. Tevens werd uitgelegd wat de bedoeling is:
‐

Afkoppelen woningen alleen aan de voorzijde via de regenpijp (geen ingrijpende
bouwkundige aanpassingen aan de woning);

‐

Er vindt geen afkoppeling plaats wanneer via deze regenpijp meer dan alleen regenwater
wordt afgevoerd, bijvoorbeeld badkamer, wasmachine;

‐

De afkoppeling vindt nu plaats op vrijwillige basis, mogelijk in de toekomst verplicht;

‐

Indien men het zelf wil doen, geeft de gemeente een vergoeding van € 300,‐;

‐

Indien niet, zal de gemeente, in overleg met de bewoner, de afkoppeling uitvoeren;

‐

De afkoppeling vindt op een eenvoudige wijze plaats (via een bochtje de tuin in laten lopen
of met een afkoppelsteen via verharding of goot naar openbaar gebied);

‐

Het openbaargebied wordt ook volledig afgekoppeld;

Van de schriftelijke vragen en antwoorden volgt hieronder een overzicht. Om de privacy te
waarborgen zijn namen en huisnummers weg gelaten.

1.
Locatie betreffende de opmerking:
Anemoonlaan 2 t/ m 6 (parkeerplaatsen)
Opmerkingen:
Parkeer voorziening kunnen eenvoudig aan de overzijde van de straat gemaakt worden.
Nu wordt er al veelvuldig op het grasveld geparkeerd.
Het is makkelijker want daar kunnen de parkeervakken bv. visgraats gewijs aangelegd worden.
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Ook de aanleg van het bezinking bazin op het grasveld ter hoogte van Anemoonlaan 10/aan de
speeltuin vind ik geen goed idee omdat daar al jaren lang veel kinderen spelen en ik denk dat dan bij
langdurig regenval, het een grote modderpoel word en waarin de kinderen in spelen met alle
gevolgen van dien.
Antwoord:
De aangegeven parkeervoorziening is niets meer dan een verduidelijking van de huidige
situatie. Door de huidige parkeerplaatsen op de rijbaan afwijkend van de huidige bestrating
aan te geven, wordt de weg optisch smaller wanneer er geen auto’s geparkeerd staan. Dit
past beter bij het beeld van een 30 km zone.
Uitgangspunt van het plan is zoveel mogelijk verhard oppervlak afkoppelen of door groen
vervangen. Uitbreiding van parkeergelegenheid op groen is dan ook in strijd met dit plan.
Intern zal de wens uitgezet worden en om advies gevraagd worden.
Elders binnen de gemeente opgedane ervaringen met een wadi laten zien dat dit niet leidt tot
een modderpoel bij langdurige regenval. De wadi is zo geprepareerd dat hij alleen in werking
treed bij hevige regenval.
De door u aangegeven reden van intensief speelgebruik is rede voor de gemeente om te
bekijken of de wadi elders gesitueerd kan worden of ondergronds aangelegd.

2.
Opmerkingen:
Heb 2 afvoerpijpen voorkant, waarvan 1 door een bloembak loopt. Moet deze ook afgekoppeld
worden? Dan moet de bloembak afgebroken worden en lijkt me in reden moeilijk haalbaar.
Antwoord:
Te zijner tijd zal er ter plaatse met de bewoner bekeken worden wat redelijkerwijs mogelijk is.
Het is niet de bedoeling om ingrijpende veranderingen van uw perceel/woning door te voeren
om te kunnen afkoppelen.

3.
Locatie betreffende de opmerking:
Crocuslaan (oneven nrs.)
Opmerkingen:
Parkeersituatie: te weinig parkeerplaatsen in nieuwe situatie. Alle bewoners (oneven nrs.) zijn in
bezit van 2 auto’s en kunnen in nieuws situatie niet parkeren in de straat aan huiszijde.
Aan overkant van sloot worden nieuwe parkeervakken aangelegd, terwijl bewoners daar allemaal
een eigen oprit hebben. Voorstel om sloot op te schuiven en aan kant van oneven nummers extra
parkeervakken te creëren.
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Drempel in straat is ook overbodig!
Straat wordt nu ook smaller, vuilniswagen heeft nu al vaak problemen om straat door te komen!
Antwoord:
De aangegeven parkeervoorziening is niets meer dan een verduidelijking van de huidige
parkeermogelijkheden. Door de huidige parkeerplaatsen op de rijbaan afwijkend van de
huidige bestrating aan te geven, wordt de weg optisch smaller wanneer er geen auto’s
geparkeerd staan. Dit past beter bij het beeld van een 30 km zone.
In bestaande situaties bij zogenaamde “rijtjeswoningen” wordt gestreefd naar minimaal 1
parkeerplaats per woning. Indien dit onvoldoende is, vindt de gemeente het acceptabel om
dan te verwijzen naar parkeergelegenheid in de omgeving.
Betreffende uw situatie zal de gemeente bekijken of het mogelijk is om 2-zijdig parkeren te
realiseren.

3.
Locatie betreffende de opmerking:
Crocuslaan
Opmerkingen:
Het wegnemen van de huidige vakken parkeerplaatsen aan de groenstrook gaat onze straat (op de
oneven nummers) ongeveer 10 parkeerplaatsen kosten. Gezien ’t feit dat elk huishouden twee auto’s
heeft, zijn we genoodzaakt de auto’s aan de overzijde van de weg te moeten plaatsen.
Vooralsnog is dit geen goede oplossing op de bestaande situatie. Tevens een kanttekening op de
verkeersdrempel in ’t midden van de straat wat niet bijdraagt aan de veiligheid en totaal overbodig
is! Ook zien wij liever de bomen (nu gesitueerd op de stoep) liever behouden blijven.
Antwoord:
In bestaande situaties bij zogenaamde “rijtjeswoningen” wordt gestreefd naar minimaal 1
parkeerplaats per woning. Indien dit onvoldoende is, vindt de gemeente het acceptabel om
dan te verwijzen naar parkeergelegenheid in de omgeving.
Betreffende uw situatie zal de gemeente bekijken of het mogelijk is om 2-zijdig parkeren te
realiseren.
Groenbeheer heeft aangegeven dat deze bomen geen meerwaarde hebben en zij de
voorkeur hebben om nieuwe bomen, passend in de groenstructuur zodanig op te nemen dat
zij een grotere levensvatbaarheid hebben dan de huidige bomen. Dit is zo ook in het plan
opgenomen.
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4.
Locatie betreffende de opmerking:
Hyacinthlaan Dommelen / Groenstraat
Opmerking:
Hyacinthlaan:
Graag de overweging dat de parkeerstrook aan de groenzijde 2,5 meter breed blijft ipv 2 meter.
Dit omdat de auto niet meer voor ’t huis geparkeerd kan worden ivm de breedte van de weg (5 ivp 7
meter breed).
Groenstraat:
Door versmalling van de weg en het parkeerprobleem bij de Martinusschool, krijg je hier een
verkeers onveilige situatie. Door éénrichtingsverkeer te maken vanaf kruising Bergstraat kun je
ongelukken voorkomen. Het is een utopie om te deken dat ouders kinderen niet met de auto naar
school brengen eventuele parkeerruimte bij de school kan ook eea oplossen.
De verkeerskundige moet zeker met school/ouderraad in overleg!
Antwoord:
Volgens de door de gemeente gehanteerde richtlijnen is een breedte van 2 m voor
langsparkeren voldoende. Met parkeren aan de andere kant op de rijbaan blijft er voor de
overige verkeersbewegingen een breedte over van 3 m. Dit voldoet aan het beeld van een
30 km zone. De gemeente zal bekijken of de uitstaptegel in de groenstrook lang het
langsparkeren opgenomen kan worden in de parkeerstrook zelf.
De beschreven verkeerssituatie in de groenstraat zal aan de verkeerswerkgroep voorgelegd
worden voor advies.

5.
Locatie betreffende de opmerking:
Groenstraat
Opmerking:
Ik denk dat de Groenstraat vrij krap wordt, omdat deze door jullie smaller gemaakt gaan worden.
Er wordt in de toekomst aan beide kanten geparkeerd, maar de Groenstraat wordt in de toekomst
door veel meer verkeer gebruikt.
Dit zal komen door de nieuwe wijk de Lage Heide en school.
Een idee zal misschien zijn om er éénrichtingsverkeer van te maken.
Antwoord:
De beschreven verkeerssituatie in de Groenstraat zal aan de verkeerswerkgroep voorgelegd
worden voor advies.
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6.
Opmerking:
Onze afvoer van de wc en douche komen uit op de regenafvoer aan de voorkant.
Antwoord:
Dat betekent dat uw dak aan de voorzijde niet afgekoppeld kan worden en er dan ook geen
afkoppeling plaats zal vinden op enig andere wijze.

7.
Locatie betreffende de opmerking:
Hyacintlaan (onevennummers)
Opmerking:
Extra parkeerplaatsen groenstrook.
Antwoord:
Uitgangspunt van het plan is zoveel mogelijk verhard oppervlak afkoppelen of door groen
vervangen. Uitbreiding van parkeergelegenheid op groen is dan ook in strijd met dit plan.
Intern zal de wens uitgezet worden en om advies gevraagd worden.

8.
Locatie betreffende de opmerking:
Fresiapad
Opmerking:
Allereerst wil ik stellen dat ik het eens ben met het streven om regenwater niet via het vuilwaterriool
te lozen en terug te voeren in de bodem.
Nog beter zou het zijn om dit relatief schoon water te gebruiken.
Aangezien we van doen hebben met landelijk beleid, zullen we de voorliggende plannen accepteren.
Ik zal echter niet accepteren dat het water zo maar door de tuin naar het nieuw aan te leggen
leidingnetwerk stroomt. Dit zal schade aanrichten aan beplanting en bestrating en zal de voortuin
doen veranderen in een moeras (tuin is ca 8m diep).
Vandaar dat ik eis dat er een adequate, voor het oog niet zichtbare voorziening wordt aangelegd tot
buiten mijn tuin.
De hierdoor ontstane kosten zullen niet voor mijn rekening komen.
Graag vernemen we tijdig wat uw standpunt tav de ingebrachte commentaren zal zijn.
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Antwoord:
Iedere bewoner krijgt de keuze uit zelf afkoppelen met een hiervoor te ontvangen premie van
€300,- of de gemeente zal het in overleg met de bewoner uitvoeren. Wanneer u voor het
laatste kiest, zal te zijner tijd ter plaatse met de bewoner bekeken worden wat redelijkerwijs
mogelijk is. Het is niet de bedoeling om ingrijpende veranderingen van uw perceel/woning
door te voeren om te kunnen afkoppelen.

9.
Locatie betreffende de opmerking:
Crocuslaan
Opmerking:
Dit is technisch gezien een zeer slecht doordacht plan.
Het zou op zijn minst netjes zijn als het regenwater rechtstreeks van de regenpijpen naar de WADI
gaat.
Een nog beter plan zou kunnen zijn om er voor te zorgen dat er een secundair afvoersysteem zou zijn
voor alle regenwater met afvoer in Keersop‐Dommel of in centrale bezinkbasins.
Antwoord:
Afkoppelen is er op gericht zoveel mogelijk ter plaatse te infiltreren. Afvoeren naar
oppervlakte water moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Een centrale
infiltratievoorziening voor het gehele plan heeft een zo grote inhoud dat dit niet haalbaar is
door ruimte gebrek.
Door regenwater via verharding naar de kolken, welke rechtstreeks op de wadi zijn
aangesloten, te laten lopen wordt de snelheid verminderd en kan er “onderweg” ook al
infiltratie plaats vinden.

10.
Locatie betreffende de opmerking:
Crocuslaan (even)
Opmerking:
Parkeerplaatsen gewenst en het groen niet opschuiven naar het westen.
Dan blijft de straat even breed.
Bij de avonden vanwege de produktie verdubbeling van de brouwerijg is toegezegd om iets te doen
aan de parkeerders = personeel van de brouwerij in de wijk(en). Wanneer wordt die belofte ingelost?
Antwoord:
Betreffende situatie in de Crocuslaan (even), zal de gemeente bekijken of het mogelijk is om
2-zijdig parkeren te realiseren (zie antwoord vraag 3).
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Uw verzoek betreffende parkeren personeel Brouwerij in de Crocuslaan zal aan de
verkeerswerkgroep voorgelegd worden voor advies.

11.
Locatie betreffende de opmerking:
Irislaan
Opmerking:
Het plan zoals het gepresenteerd wordt is volgens ons geen goed idee.
Als de pijp afgezaagd wordt en het water moet zo weglopen, krijgen we een hele natte muur.
Het is toch al vochtig binnen.
Volgens ons is het beter om via de pijp een buis onder de grond te laten lopen en zo naar de weg.
Dat lijkt ons een beter plan.
Zoals het nu er ligt, zijn we er erg op tegen.
Antwoord:
Te zijner tijd zal er ter plaatse met de bewoner bekeken worden wat redelijkerwijs mogelijk is.
Het is niet de bedoeling om ingrijpende veranderingen van uw perceel/woning door te voeren
om te kunnen afkoppelen.

12.
Locatie betreffende de opmerking:
Irislaan
Opmerking:
Een dwaas plan. Als de afvoerpijp afgezaagd wordt dan hebben we met forse regen binnen zeer veel
last van vocht.
De situatie is na al dat het vochtig optrekt en dat wordt alleen maar erger.
Waarom wordt er niet gezorgd dat de regenwaterafvoer naar de weg begeleid wordt?
Antwoord:
Te zijner tijd zal er ter plaatse met de bewoner bekeken worden wat redelijkerwijs mogelijk is.
Het is niet de bedoeling om ingrijpende veranderingen van uw perceel/woning door te voeren
om te kunnen afkoppelen.
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13.
Locatie betreffende de opmerking:
Crocuslaan
Opmerking:
Veel minder parkeerplaatsen tov nu. Dit gaat veel problemen opleveren.
Bomen voor huizen weg onnodig, huur tussenin parkeervakken maken lijkt me beter.
Online inzage in plannen.
Antwoord:
Betreffende situatie in de Crocuslaan (even), zal de gemeente bekijken of het mogelijk is om
2-zijdig parkeren te realiseren (zie antwoord vraag 3).
Zowel dit verslag als de tijdens de inloopbijeenkomst getoonde tekeningen zullen op de
gemeentelijke website geplaatst worden.

14.
Locatie betreffende de opmerking:
Crocuslaan oneven
Opmerking: (tekst heel moeilijk leesbaar!)
Kunnen de ontwerpen digitaal beschikbaar komen zsm. Zijn de digitale tekening beschikbaar in
DWG?
Graag parkeerbalans op straat niveau: ‐ parkeerplaatsen nu en toekomst, NB nu wordt 2zijdig
geparkeerd.
Graag parkeren aan overzijde weg;
Graag parkeerplaatsen tenminste handhaven.
Graag breedte stoep en weg handhaven.
Graag bomen handhaven.
Graag duidelijk proces: ‐ welke status heeft ontwerp, wanneer aangepast ontwerp, mogelijkheden
tot inspraak, mogelijkheden tot bezwaar/beroep.
Graag tempo en data noemen.
Vraag: kan water opgelost worden zonder wegprofiel Crocuslaan aan te passen?
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Antwoord:
Zowel dit verslag als de tijdens de inloopbijeenkomst getoonde tekeningen zullen als een
pdf-bestand op de gemeentelijke website geplaatst worden. Er worden geen dwg-bestanden
verstrekt.
Betreffende situatie in de Crocuslaan (even), zal de gemeente bekijken of het mogelijk is om
2-zijdig parkeren te realiseren (zie antwoord vraag 3).
Groenbeheer heeft aangegeven dat deze bomen geen meerwaarde hebben en zij de
voorkeur hebben om nieuwe bomen, passend in de groenstructuur zodanig op te nemen dat
zij een grotere levensvatbaarheid hebben dan de huidige bomen. Dit is zo ook in het plan
opgenomen.
De getoonde tekeningen zijn een ontwerp. De inloopbijeenkomst geeft bewoners om te
reageren op dit ontwerp. Opmerkingen zullen daar waar mogelijk meegenomen worden.
Bezwaar aantekenen tegen deze , door de gemeente gekozen, inrichting is niet mogelijk
daar het past binnen het bestemmingsplan. Uitgangspunt is verhardoppervlak afkoppelen.
Indien de verzoeken van de bewoners hiermee in strijd zijn, zal gekeken worden of een
alternatief, passend binnen het budget, mogelijk is. Zo niet, zal het ontwerp leidend zijn.
In november zullen de bewoners schriftelijk benaderd worden of zij mee willen gaan met
afkoppelen. Op dit moment is het nog vrijwillig. Maar de gemeente is bezig om een
afkoppelvisie voor de gehele gemeente vast te stellen. Nog dit jaar zal voor de gehele
gemeente een kaart waarop de af te koppelen gebieden staan aangegeven vastgesteld
worden. Hiervoor wordt een bezwaarprocedure gehanteerd. Na afhandeling van de
bezwaren en vaststelling van de kaart, wordt het verplicht om op aanwijzing van de
gemeente verplicht af te koppelen. Voor alle af te koppelen gebieden heeft de gemeente een
budget beschikbaar gesteld, zodat de bewoners geen onkosten hebben.
Het is de bedoeling om in maart 2013 met de werkzaamheden te beginnen.

15.
Opmerking:
De afvoer van het regenwater over de grond laten lopen, langs de muur is funest voor de
binnenmuur.
Die blijft steeds nat. We hebben nu al last van een natte muur.
Het grondwater trekt maar langzaam weg.
Antwoord:
Te zijner tijd zal er ter plaatse met de bewoner bekeken worden wat redelijkerwijs mogelijk is.
Het is niet de bedoeling om ingrijpende veranderingen van uw perceel/woning door te voeren
om te kunnen afkoppelen.
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16.
Locatie betreffende de opmerking:
Hyacinthlaan
Opmerking:
Er is reeds gebrek aan parkeerruimte in onze directe omgeving.
Ik begrijp dat er parkeervakken verdwijnen. Dit is niet menselijk.
Antwoord:
Er verdwijnen geen parkeerplaatsen in de Hyacinhtlaan. De rijbaan wordt alleen smaller,
passend in een 30 km zone. Er kan nog steeds aan beide zijde geparkeerd worden, of te wel
op de langsparkeerplaatsen of rijbaan.

17.
Locatie betreffende de opmerking:
Hyacinthlaan
Opmerking:
Parkeerplaatsen aan de zijde van Begoniapad en Fresiapad reeds jaren geleden met Burgemeester
daar besproken.
Maar wat de burger aan geeft wordt nooit gedaan.
Antwoord:
Geen duidelijke vraagstelling. Hier kan dan ook geen antwoord op gegeven worden.
Met de betreffende bewoner zal hierover contact opgenomen worden.

18.
Locatie betreffende de opmerking:
Anemoonlaan 7 t/m 17
Opmerking:
Wij willen absoluut geen diepe regenwaterbak bij ons voor de deur.
Gewoon laten zoals het is. Hier spelen al meer dan 40 jaar kinderen!
AUB ondergronds maken, en weer gewoon het grasveld er boven op.
Antwoord:
De door u aangegeven reden van intensief speelgebruik is rede voor de gemeente om te
bekijken of de wadi elders gesitueerd kan worden of ondergronds aangelegd (zie antwoord
vraag 1).
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19.
Locatie betreffende de opmerking:
Crocuslaan (even)
Opmerking:
Als gevolg van dit plan vervalt de parkeergelegenheid voor deze huizen. Indien het plantsoen aan de
overkant van de straat verkleind wordt, kan de huidige parkeergelegenheid blijven bestaan.
De parkeergelegenheid bij de Martinusschool vervalt gedeeltelijk. Rekening houdend met de
uitbreiding van Dommelen, zal de aan‐ en afvoer van kinderen toenemen. Het plan is een alternatief
creëren voor HWA en geen herinrichting van de wijk. Graag het verzoek om dit uit het plan te
verwijderen.
Met de komst van de nieuwe wijk Dommelen‐Zuid mis ik in dit plan alternatieven voor verkeer voor
deze wijk. Geen snelheidsbeperkende maatregelen en autobeperkende maatregelen voor de
Crocuslaan. Graag zou ik het totaal plan voor de wijk willen toegelicht krijgen (herinrichting Oud‐
Dommelen en Dommelen‐Zuid).
Antwoord:
Betreffende situatie in de Crocuslaan (even), zal de gemeente bekijken of het mogelijk is om
2-zijdig parkeren te realiseren (zie antwoord vraag 3).
Er verdwijnen geen parkeerplaatsen in de Hyacinhtlaan/Groenstraat. De rijbaan wordt alleen
smaller, passend in een 30 km zone. Er kan nog steeds aan beide zijde geparkeerd worden,
of te wel op de langsparkeerplaatsen of rijbaan. De beschreven verkeerssituatie in de
Groenstraat zal aan de verkeerswerkgroep voorgelegd worden voor advies (zie vraag 5).
Het plan is verhard oppervlakte af te koppelen en ter plaatse infiltreren. Dit is noodzakelijk
om huidige en toekomstige problemen met “water op straat’, bestaande uit rioolwater
gemengd met hemelwater, bij hevige neerslag zoveel mogelijk te voorkomen. Het plan biedt
de gemeente tegelijkertijd de gelegenheid om de openbare ruimte de uitstraling te geven die
past bij een 30 km zone zodat de verkeersveiligheid toe neemt.
Voor vragen omtrent Lage Heide, verzoek ik u contact op te nemen met de projectleider dhr.
D. Meeuwsen, hij is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer (040)2083444 of via mail
gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van de heer D. Meeuwsen.

20.
Locatie betreffende de opmerking:
Anemoonlaan
Opmerking:
Wij willen geen regenwater RIOOL voor de deur.
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Kinderen spelen, daar wordt voor de kinderen zeer gevaarlijk.
Muur te dicht bij woonhuis.
Ander systeem bv. ondergronds en daarna evt. de waarde van het woonhuis zal ook een stuk minder
worden. Betaald de gemeente het verschil?
Antwoord:
De door verschillende bewoners aangegeven reden van intensief speelgebruik is rede voor
de gemeente om te bekijken of de wadi elders gesitueerd kan worden of ondergronds
aangelegd (zie antwoord vraag 1).
Indien u kunt aantonen dat de waarde van uw huis vermindert door de aanwezigheid van
infiltratievoorziening(en) op openbaar gebied in uw omgeving, zal de gemeente hier graag
kennis van nemen. Nieuwbouw is altijd voorzien van een infiltratievoorziening op eigen
terrein. Het is onbekend, wat dit voor een invloed heeft op de waarde van een woning.

21.
Locatie betreffende de opmerking:
Groenstraat
Opmerking:
Wil een brede uitrit i.v.m. vrachtauto.
Antwoord:
Bij de aanleg van de parkeerplaatsen in combinatie met uw inrit, zal de situatie met u ter
plaatse worden opgenomen en daar waar noodzakelijk aangepast worden.

22.
Opmerking:
De versmalling van de wegen zal in de toekomst grote problemen opleveren.
Er is mijn inziens niet met zorg gekeken naar het uitrijden van de wijk Oud‐Dommelen.
Op dit moment is het al een probleem als men de Groenstraat in en uit wil rijden van begin en einde
schooltijd.
Ook in verband met bezoek aan de huisarts ter plaatse.
Probeer hier “betere” oplossingen voor de bedanken.
Succes.
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Antwoord:
De beschreven verkeerssituatie in de Groenstraat zal aan de verkeerswerkgroep voorgelegd
worden voor advies (zie vraag 5).

23.
Locatie betreffende de opmerking:
Anemoonlaan (even)
Opmerking:
Parkeervoorzieningen kunnen eenvoudig en beter aan de overzijde gerealiseerd worden.
Op het gazon ter plekke wordt veelvuldig geparkeerd en dat zal zeker ook nog gebeuren als de
geplande parkeervoorzieningen gerealiseerd gaan worden. Ter plekke van het gazon kunnen de
parkeervoorzieningen haaks op de weg gerealiseerd worden.
Antwoord:
De aangegeven parkeervoorziening is niets meer dan een verduidelijking van de huidige
situatie. Door de huidige parkeerplaatsen op de rijbaan afwijkend van de huidige bestrating
aan te geven, wordt de weg optisch smaller wanneer er geen auto’s geparkeerd staan. Dit
past beter bij het beeld van een 30 km zone.
Uitgangspunt van het plan is zoveel mogelijk verhard oppervlak afkoppelen of door groen
vervangen. Uitbreiding van parkeergelegenheid op groen is dan ook in strijd met dit plan.
Intern zal de wens uitgezet worden en om advies gevraagd worden (zie antwoord 1).

24.
Locatie betreffende de opmerking:
Crocuslaan
Opmerking:
Parkeerplaatsen vooraan in de Crocuslaan worden meestal gebruikt door werknemers van de
brouwerij, waardoor de bewoners zelf niet meer de inrit op of af kunnen.
Mijn vraag is om voldoende ruimte te maken daarvoor.
Antwoord:
De situatie betreffende parkeren personeel Brouwerij in de Crocuslaan zal aan de
verkeerswerkgroep voorgelegd worden voor advies (zie vraag 10).
Door een vakindeling op de huidige rijbaan aan te geven, zal er minder “wild” parkeren plaats
vinden. Dit is echter geen garantie.
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25.
Locatie betreffende de opmerking:
Crocuslaan
Opmerking:
Deze persoon heeft hierbij een tekening gemaakt!!
Overkant breder maken dan het plan nu.
Parkeerplaatsen min. 20 stuks
Zeker de breedte die nodig is.
Norm voor parkeren die nu gehanteerd is klopt volgens mij niet. Wij hebben dit huis gekocht zodat
wij twee auto’s voor de deur kwijt konden. Normen voor de bouw veranderen, maar ook heeft
iedereen nu twee auto’s. Dit zou in het plan wel meegenomen moeten worden.
Wij gaan nu alleen hier drastisch op achteruit.
Antwoord:
In bestaande situaties bij zogenaamde “rijtjeswoningen” wordt gestreefd naar minimaal 1
parkeerplaats per woning. Indien dit onvoldoende is, vindt de gemeente het acceptabel om
dan te verwijzen naar parkeergelegenheid in de omgeving.
Betreffende uw situatie zal de gemeente bekijken of het mogelijk is om 2-zijdig parkeren te
realiseren.
Alleen parkeren op eigen terrein geeft garanties betreffende de beschikking hebben over
parkeerplaatsen. Parkeren in openbaar gebied is toegankelijk voor iedereen. Daarbij heeft de
gemeente het recht om het openbaar gebied zo in te richten of aan te passen als zij
noodzakelijk acht.

Naar aanleiding van de bovengestelde vragen en opmerkingen zullen de volgende acties
ondernomen worden door de gemeente:
-

Ter hoogte van Crocuslaan 5 t/m 23 zal geprobeerd worden het profiel op een
zodanige wijze aan te passen dat er aan beide zijde geparkeerd kan worden;

-

De wadi ter hoogte van Annemoonlaan 7 t/m 17 zal gewijzigd worden in een
ondergrondse voorziening zodat de groenvoorziening nog steeds als speelveld
gebruikt kan worden;

-

De nieuw aan te leggen langsparkeerplaatsen bij de Hyacinthlaan worden even breed
als de huidige;

-

De verkeerskundige problemen betreffende parkeren in de Groenstraat en
Crocuslaan 2 t/m 8 worden besproken in de verkeerswerkgroep van 12 november;
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-

De extra aan te leggen parkeerplaatsen in het groen ter hoogte van Annemoonlaan 2
t/m 6 zullen met groen besproken worden;

-

Dit document inclusief tekeningen zullen op de gemeentelijke website geplaatst
worden.

Angela de Vries,
projectleider team Ruimtelijke ontwikkeling en economie
gemeente Valkenswaard

Opmerking:
Door omstandigheden is de uitwerking en verzending van dit document verlaat.
Onze excuses hiervoor.
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