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Reactienota op het voorlopig ontwerp inrichting Prinses Margrietlaan Bathmen 
 

 Onderwerp Reactie gemeente 

 Eenrichtingsweg 

1 Keuze voor eenrichtingsweg: 
- Onderbouwing. 
- Vergelijkbare smalle straten blijven wel 

een tweerichtingsweg 
- Het gaat om weinig verkeer, optie op 

elkaar wachten (wat nu ook al gebeurt) 
is ook een oplossing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De bomen groeien op dit moment met hun wortels in de weg, de 
huidige situatie is daardoor niet acceptabel. In het 
bomenbeleidsplan van de gemeente Deventer is één van de vijf 
speerpunten het beschermen van beeldbepalende, 
beschermwaardige en monumentale bomen. Er is sprake van 
een beschermwaardige boom als een boom ouder is dan 50 jaar 
of als deze “moeilijk vervangbaar” is. Criteria voor het 
beoordelen van moeilijk vervangbare bomen zijn: zeldzaamheid, 
cultuurhistorische waarde, landschapswaarden en de 
beeldbepalendheid in het stads- en dorpsschoon. 
 
Binnen het projectgebied zijn de bomen gezamenlijk, als laan, 
beeldbepalend voor het straatbeeld. Een belangrijk uitgangspunt 
van dit project is dat de huidige bomen waar mogelijk 
gehandhaafd blijven. Om de bomen ook in de toekomst gezond 
te houden bieden we de bomen meer groeiruimte. Dit voorkomt 
ook dat er in de toekomst meer wortelopdruk ontstaat. De 
bomen hebben aan beide kanten circa een meter meer ruimte 
nodig om gezond te blijven. Dit betekent dat de rijbaan smaller 
wordt dan in de huidige situatie. 
 
Tijdens de eerste bewonersavond in maart 2021 is benoemd dat 
de bewoners het vervallen van het voetpad aan de woningzijde 
zeer ongewenst vinden. Dus het voetpad blijft behouden en het 
liefst wordt het iets verbreed. 
 
Het gevolg van het bovenstaande is dat er circa 3,8 m breedte 
voor de rijbaan over blijft. Een weg van deze breedte is alleen 
geschikt voor een éénrichtingsweg. Een auto heeft een breedte 
van 1,85 m. Echter een auto heeft ook ruimte nodig om te rijden 
(zijwind, onoplettendheid, onverschilligheid, spoorvorming en de 
behoefte op een goed blikveld langs de voor de bestuurder 
rijdende voertuigen). Hierdoor kom je uit op een netto benodigde 
ruimte van 2,40 m. Wanneer twee auto's elkaar willen passeren, 
heb je een minimale maat nodig van 4,80 m (ideale maat 5,80 
m). Als de rijbaan smaller wordt dan is de kans op aanrijdschade 
erg groot. Hieronder is een uitsnede vanuit de CROW 2012 
betreffende benodigde breedtes.  
 

Maatvoering  Wegbreedte [m]  1)  

maatgevende situatie  
minimale profiel  2)  ideaal profiel  3)  
W =  W =  

eenrichtingsverkeer auto 

+ fiets  
3,40  3,85  

eenrichtingverkeer auto, 

tweerichtingsverkeer 

fiets  

3,85  4,40  

tweerichtingsverkeer 

auto, gebaseerd op 

ontwerpvoertuig 

personenauto en 

4,80  5,80 
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tweerichtingsverkeer 

fiets  

 
Het klopt dat er straten zijn met een smallere afmeting waarbij 
tweerichtingsverkeer wordt toegestaan, maar het gaat hier dan 
altijd om plaatselijke versmallingen, en niet over de hele weg. Er 
zijn in deze straten goede uitwijkmogelijkheden. Bijvoorbeeld in 
de Hogeweg zijn er verlaagde banden waardoor je ook in het 
groen kan/mag uitwijken.  
 
Er is gekozen om de richting van oost naar west te laten lopen 
om zo verkeerd rijdend verkeer richting sportvelden te 
ontmoedigen. 
Het aantal verkeersbewegingen in aangrenzende straten door 
bewoners uit de Pr. Margrietlaan (alleen als zij de straat in willen 
rijden) is beperkt.  Per adres zal het gaan om ca. 3 a 4 ritjes per 
dag. Dit zal de andere straten heel beperkt drukker maken. 
 
Conclusie: Een eenrichtingsweg is de enige optie om zowel de 
bomen (randvoorwaarde project) als het voetpad (wens 
bewoners) te behouden. 
 

2 Hoe gaat de handhaving? Het betreft een 
rustige straat, hoe voorkom je dat mensen 
tegen de rijrichting in gaan?  
 

Dit staat of valt bij het gedrag van mensen en is ook gewenning/ 
elkaar eropaan spreken. 
De gemeente gaat in principe in een rustige straat zoals hier niet 
handhavend optreden. 
 

3 Verkeersborden 
Komen er door dit nieuwe plan veel 
verkeersborden bij, ook in de aangrenzende 
straten? Gaat dit geen druk straatbeeld 
geven? 

Er komen extra verkeersborden bij de kruispunten waar 
zijstraten aansluiten op de Prinses Margrietlaan. Totaal betreft 
het 6 verkeersbordpalen met verkeersborden voor de 
éénrichtingsweg en 2 verkeersbordpalen met verkeersbord voor 
het Canadees parkeren die extra zijn. Waar mogelijk worden 
deze gecombineerd met lichtmasten. In de zijstraten zijn op dit 
moment geen verkeersborden beoogd. 
 

4 Worden de andere straten ook voorzien van 
verkeersborden?  

Het is niet nodig om extra verkeersborden in andere straten toe 
te passen, dus die zijn op dit moment niet beoogd.  
 

5 Er is geen sprake (zoals u stelt) van 
extra autoverkeer door de Margrietlaan naar 
de sporthal en sportvelden. De Margrietlaan is 
bij de begraafplaats voor auto's afgesloten, zij 
moeten via de Sportlaan rijden. 
 

Tijdens de eerste bewonersavond in maart 2021 is benoemd dat 
de extra verkeersbewegingen (veelal) plaatsvinden op 
wedstrijddagen van ABS. Het gaat dan met name om mensen 
van buiten Bathmen die rijden op de navigatie in plaats van 
verkeersborden.  
Dit zoekgedrag en de extra verkeersbewegingen worden door 
direct aanwonenden als hinderlijk ervaren. 
 

6 Hoe zit het met het extra verkeer in andere 
straten?  

Verkeer in de wijk wordt minder omdat verkeerd rijdend verkeer 
naar sportvelden /begraafplaats minder aannemelijk wordt. 
Het is dus hoofdzakelijk verkeer van bewoners van de Pr. 
Margrietlaan die door de zijstraten gaat rijden. En omdat de 
bewoners wel via de Pr. Margrietlaan de laan uitrijden gaat het 
alleen om verkeer naar de Pr. Margrietlaan toe. Een inschatting 
is dat dit om 3 a 4 ritjes gaat per huis (8 woningen) en 
postbezorgers, verspreid over een dag en over de straten. 
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7 Hoe breed wordt het ontwerpprofiel van de 
rijbaan? 
 

De rijbaan wordt 3,85 m breed, bij de parkeervakken is de 
rijbaan, als er een auto geparkeerd staan, 2,85 m  
Dit is breed genoeg voor autoverkeer in één richting, ook voor 
bv. een brandweerauto of vuilniswagen. Dit is nagegaan bij de 
brandweer en Circulus Berkel. 
 

8 Is het een optie de 1-richting in te stellen vanaf 
de andere zijde?  

Dit is een optie, maar daarmee vervalt wel het voordeel dat 
zoekend verkeer naar ABS de straat niet in rijdt. Er is gekozen 
om de richting van oost naar west te laten lopen om zo verkeerd 
rijdend verkeer richting sportvelden te ontmoedigen. 
 

 Verkeersremmende maatregelen 

9 Waarom komen er 2 verkeersdrempels? 
Als verkeer hard over een verkeersdrempel 
rijdt geeft dit geluidsoverlast. 

In de nieuwe situatie komen er 2 verhoogde plateaus. Dit is 
noodzakelijk om het juiste snelheidsremmende effect te krijgen. 
En het geluidseffect is minder doordat je niet direct op-en-neer 
gaat met de auto en de klap minder is. Daarnaast heeft de 
huidige drempel een hoogte van 10 cm en de nieuwe een 
hoogte van 8 cm, waardoor er een soepelere overgang is en 
daarmee ook de klap minder is. 
 

 Parkeren 

10 Bewoners nieuwbouw Margrietlaan parkeren 
voor hun huis wat de rijdoorgang verkleint, het 
instellen van parkeerverbod biedt een 
oplossing om niet over te hoeven gaan tot een 
eenrichtingsweg. 

Door het instellen van Canadees parkeren, is parkeren alleen 
toegestaan in de parkeervakken. Straat parkeren is niet 
toegestaan. 
Daarnaast is voor een 2-richtingsweg een minimale breedte van 
4,80 m nodig, waar in het huidige ontwerp 3,85 m beschikbaar 
is.  Het parkeren is niet de reden voor het eenrichtingsverkeer.  
Het algehele profiel van de weg wordt versmald, waardoor 
tweerichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer niet meer 
mogelijk is. 
 

11 Door de 5 nieuwe parkeerplekken iets verder 
de groenstroken in te schuiven zijn alle 
problemen opgelost en is eenrichtingsweg niet 
nodig. 

Belangrijk uitgangspunt is om de bomen te handhaven. Het 
realiseren van parkeervakken verder tussen de bomen, komt 
niet ten goede aan de bomen.  
Daarnaast blijft de rijbaan dan 3,85 m wat volgens de richtlijnen 
van CROW te smal is voor een tweerichtingsweg. Zie voor de 
richtlijnen het antwoord bij de eerste vraag. 
 

12 Voor bewoners van het nieuwbouwblok is er 
op de parkeerpleintjes Alexander- en 
Mauritslaan nog plek genoeg. Eigenbelang is 
wat de gemeente niet hoort te faciliteren. 

De parkeerpleintjes zijn inderdaad toegankelijk om te parkeren, 
echter zijn de parkeerpleintjes niet gerealiseerd op grond van de 
gemeente.  
In de huidige situatie is uit de tellingen gebleken dat er ‘s avonds 
5 auto’s voor de woningen staan. Deze auto’s willen wij in de 
straat de mogelijkheid geven om te parkeren. Er worden 6 
parkeervakken gerealiseerd.  
 

13 Aantal parkeerplekken is te weinig. Bewoners 
Pr. Margrietlaan parkeren niet 2 auto’s op hun 
oprit. 
 

De bewoners van de Pr. Margrietlaan hebben allemaal een 
eigen oprit, in theorie kunnen hier 2 auto’s staan. In de huidige 
situatie wordt niet altijd met 2 auto’s geparkeerd op de opritten, 
met als gevolg dat er beperkt straatparkeren plaatsvindt.  
Uit diverse avondtellingen (maatgevend moment) is gebleken 
dat circa 5 auto’s straatparkeren terwijl we 6 plekken 
terugbrengen, dit is één meer dan met het voorlopig ontwerp is 
gepresenteerd. 
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14 Je parkeert nu aan de linkerkant van de weg 
en na parkeren moet je de weg oversteken 

 

Door de parkeervakken aan de linkerkant (zuidzijde) te plaatsen 
maken we optimaal gebruik van de ruimte die er is. Parkeren 
aan trottoirkant/ deels op stoep heeft geen voorkeur, omdat dit 
de toegankelijkheid op het voetpad belemmerd. Mensen zullen 
inderdaad de straat over moeten steken. Het gaat om een 
rustige straat, de straat oversteken is hier geen probleem. 
 

15 Grasbetontegels wordt dit niet modderig? 
Je stapt uit in het gras, wordt dit geen 
modderpoel? 
 

Het is niet uitgesloten dat het op natte dagen modderig wordt, 
maar op de grasbetontegel is dat minimaal. We hebben gekeken 
of een extra uitstapstrook mogelijk is.  
 
Een uitstapstrook maken met tegels verder in de groenstrook is 
helaas geen optie, vanwege de aanwezige wortels en de ruimte 
voor de bomen dan weer wordt beperkt. De parkeervakken meer 
richting de rijbaan opschuiven ten behoeve van een extra 
uitstapstrook maakt de rijbaan op die plekken te smal. 
Daarnaast is er 2,00 m beschikbaar. Een auto is ca. 1,80 m 
breed. Er is dus 0,20 m beschikbaar om uit te stappen op het 
grasbeton. 
 
Het uitstappen in het gras komt op meerdere plekken voor in de 
gemeente. Voorbeelden: in de Wielingenstraat, Kilstraat en op 
de Worp bij het pontje. 
 

16 Breedte van de parkeervakken, zijn deze 
breed genoeg? 

Norm voor parkeren is 2 meter breed, hier voldoen de 
parkeerplekken aan. 
 

17 Groen/gras strook zal m.i. straks worden 
kapotgereden bij het inparkeren.  
 

Om te voorkomen dat het gras kapot wordt gereden wordt er op 
de hoeken groen geplant dat het zicht niet belemmert. 
Daarnaast wordt er alleen op de parkeervakken gebruik 
gemaakt van schuine trottoirbanden wat het in- en uitrijden 
hierbuiten ontmoedigd. 
 

18 Is het mogelijk om de parkeervakken netjes in 
de banden te zetten met volledige verharding 
zodat het kapotrijden van de groenstrook 
niet/minder makkelijk zal voorkomen? 

In het ontwerpproces is gekeken naar de optie om de 
parkeervakken volledig te verharden en in de banden te zetten. 
Door het toepassen van de band wordt de rijbaan nog 15 cm 
smaller op de plekken van de parkeervakken (2,60m waar we nu 
2,85m breedte hebben). Om nog smaller te gaan is niet 
wenselijk voor bijvoorbeeld de vuilniswagen en hulpdiensten. 
  

  

 Voetpad 

19 Jammer dat voetpad zuidzijde verdwijnt 
- Hier lopen ook veel mensen 
- Lastig om containers buiten te zetten 

 

Een stoep langs de groenstrook is voor de nieuwe situatie niet 
wenselijk, omdat dit ten koste gaat van de groeiruimte voor de 
bomen en er wortels onder het voetpad bevinden. Daarnaast 
proberen we vanuit duurzaamheid en klimaat de hoeveelheid 
verharding terug te dringen. We heffen een voetpad op maar 
maken het voetpad aan de woningzijde (noordzijde) 
toegankelijker. 
 
Door het opheffen van het voetpad ontstaat er extra groeiruimte 
voor de bomen. Wanneer hier bijvoorbeeld een 
waterdoorlatende verharding wordt toegepast, moet deze 
gefundeerd worden waardoor de extra groeiruimte voor de 
bomen niet gerealiseerd kan worden. 
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Voor de achterpaden en schuttingdeuren wordt wel een pad 
gemaakt van betontegels om het mogelijk te maken om de 
container buiten te zetten en met de fiets bij huis te komen. 
 

20 Opheffen voetpad zuidzijde, geeft rare 
loopbewegingen.  

Er is geen doorlopende voetgangersverbinding aan de zuidzijde, 
waardoor voetgangers allemaal het voetpad aan de noordzijde 
gaan nemen. Voetgangers vanaf de noordzijde en 
achterliggende wegen (Looweg, Prins Mauritslaan e.d.) blijven 
aan de noordzijde. Voetgangers vanaf de zuidzijde moeten 
inderdaad over steken. 
 
Het voetpad aan de woningzijde wordt verbreed waardoor deze 
beter toegankelijk is. Dit voetpad sluit aan op het voetpad aan de 
oostzijde van de Pr. Margrietstraat. Dit voetpad loopt over in het 
bospad ter hoogte van de Koningin Julianalaan dat door veel 
buurtbewoners wordt gebruikt om een rondje te wandelen. 
 

21 Hoe blijft de brievenbus bereikbaar? 
 

De brievenbus blijft op dezelfde plek staan en wordt naar het 
voetpad toe gedraaid zodat je altijd via een verhard pad bij de 
brievenbus kunt komen. 
 

22 Komt er een doorsteek voor containers/ fietsen 
die aansluit aan de achterom uitgangen? 

Voor de bewoners die via hun achterom de containers aan de 
straat zetten, wordt aansluitend aan de achterom een pad 
gemaakt tot aan de weg.  
Aan het einde van het pad komt een inrit om de fietsen en 
containers makkelijk op en af te kunnen rijden. De containers 
moeten in de nieuwe situatie aan het trottoir aan de woningzijde 
(noordzijde) van de straat gezet worden. 
 

23 Wordt mijn tuin goed ontsloten richting de 
Prinses Margrietlaan?  

De achterpaden en tuindeuren worden allemaal ontsloten. 

 Bomen en Groen 

24 Door het behoud van de bomen wordt het plan 
niet optimaal. Waarom niet bomen eruit en dan 
straat met meer ruimte inrichten. 
Of kan een deel van de bomen vervangen 
worden? 
 

In het bomenbeleidsplan van de gemeente Deventer is één van 
de vijf speerpunten het beschermen van beeldbepalende, 
beschermwaardige en monumentale bomen. Er is sprake van 
een beschermwaardige boom als een boom ouder is dan 50 jaar 
of als deze “moeilijk vervangbaar” is. Criteria voor het 
beoordelen van moeilijk vervangbare bomen zijn: zeldzaamheid, 
cultuurhistorische waarde, landschapswaarden en de 
beeldbepalendheid in het stads- en dorpsschoon. 
 
Binnen het projectgebied zijn de bomen gezamenlijk, als laan, 
beeldbepalend voor het straatbeeld. Een belangrijk uitgangspunt 
van dit project is daarom dat de huidige bomen waar mogelijk 
gehandhaafd blijven. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat op één boom na alle bomen in 
voldoende of goede conditie zijn om te behouden.  
Deze boom, ter hoogte van Prins Frisolaan 2, heeft een 
verwachte levensduur van minder dan 5 jaar. Voor deze boom 
gaat de gemeente een kapvergunning aanvragen en een 
vervangende boom plaatsen. Dit wordt een esdoorn.  
Drie andere bomen hebben ook een mindere conditie maar gaan 
nog 5 tot 15 jaar mee. De conditie van deze bomen is nog 
omkeerbaar door het toepassen van groeiplaats verbetering.   
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Elke drie jaar voert de gemeente een BoomVeiligheidsControle 
(BVC) uit. De conditie van de boom wordt op deze manier in 
beeld gebracht. 
 
De algemene toekomstverwachting voor eiken is 50 jaar. Voor 
de bomen in de Pr. Margrietlaan is dat misschien wat korter 
doordat ze afgelopen jaren een minder goede groeipositie 
hadden. Door de bomen meer ruimte te geven, is de 
verwachting dat dit ook de toekomstverwachting vergroot. De 
verwachting voor de eiken in de Pr. Margrietlaan is zeker 30 
jaar. Een volgend onderhoud aan de straat is over ca 30 jaar en 
zo lang kunnen deze bomen dus zeker blijven staan. 
 
Bomen kappen en nieuwe plaatsen terwijl de bomen gezond zijn 
en samen beeldbepalend zijn in het straatbeeld past niet binnen 
het beleid, daarnaast kost vervanging van de bomen naar 
verwachting meer geld. Als het voor de conditie van de bomen 
niet nodig is gaan we de bomen niet vervangen. 
 

25 Overlast van de bomen die door omwonenden 
worden ervaren: 

• Veel overlast van de bladeren e.d. in 
de goot waardoor deze vaak verstopt 
raken  

• Veel jonge bomen in de tuin 

• Opdruk van schuttingen  

• en lekkage aan de dakkapellen. 
 

Een boom geeft schaduw en koelte in een straat. Andere 
eigenschappen zijn bladverlies, wortelgroei en maken van zaden 
e.d. Begrijpelijk dat deze eigenschappen overlast geven voor u 
als bewoner, maar voor de gemeente zijn de eigenschap van de 
boom niet een gegronde reden om de boom te kappen.  
Naast dat omwonenden overlast ervaren van de bomen, worden 
de bomen door sommige bewoners van de Pr. Margrietlaan ook 
zeer gewaardeerd. 

26 Hoe hoog worden de bomen? Ze zijn nu al erg 
hoog.  
 

In de straat staan eiken (Quercus robur) en esdoorns (Acer 
pseudoplatanus). De eiken worden 15-20 m hoog en de 
esdoorns kunnen 30 m hoog worden. De huidige hoogte van de 
bomen is over het algemeen tussen de 15 m en 18 m.   
 

27 Er is ook wortelopdruk bij de schuttingen en in 
de tuinen. 
Doet de gemeente daar iets aan? 

De verwachting is dat de bomen voldoende voedingsstoffen en 
water uit het vergrootte groenvak kunnen halen en daardoor niet 
verder gaan wortelen richting de rijbaan of de tuinen om hier 
naar voedingsstoffen op zoek te gaan. Zo verwachten we dat de 
bomen in de toekomst niet meer of nieuwe schade door 
wortelopdruk gaan veroorzaken. Al kunnen we dit niet uitsluiten.  
Op particulier terrein gaat de gemeente geen 
herstelwerkzaamheden uitvoeren. 
 

28 Wat wordt er gedaan aan de die voor 
wortelopdruk zorgen boomwortels? Het lijkt me 
onwaarschijnlijk, dat zij naar beneden afbuigen 
door het opheffen van parkeerplaatsen en het 
invoeren van eenrichtingsverkeer. 
 

De gemeente gaat de wortelopdruk in de openbare ruimte 
aanpakken. Door het vervangen van de verharding in de straat 
wordt de schade die door wortelopdruk is ontstaan hersteld. Zie 
verder ook het antwoord bij vraag 27. 
 

29 Is er al een uitslag van het boomonderzoek 
(BEA – boom effect analyse).  
En is het BEA rapport openbaar? 
 

Op basis van het voorlopig ontwerp is een boomonderzoek (de 
BEA) uitgevoerd. De uitslag van het onderzoek staat ook 
beschreven in het antwoord bij vraag 24. 
Het rapport is openbaar en gaan we op de webpagina plaatsen. 
 

30 Bloeiende struik ziet er in de winter niet uit. Is 
er misschien een andere optie? 
 

De struiken worden gesnoeid in februari. Tot die tijd is de bodem 
ook in de winter bedekt met de takken van de planten en hebben 
daardoor in het najaar en de winter zeker ook nog sierwaarde. 
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 Deze plant wordt elders in de gemeente erg gewaardeerd door 
bewoners. 
 

31 Hoe wordt voorkomen dat het grasgedeelte, 
door droogte, bruin en kaal wordt? 

Doordat we de kolken gaan afkoppelen en regenwater direct in 
de bodem infiltreren, krijgt ook het gras meer water en blijft het 
langer groen. Bij extreem droog weer kan het gras bruin worden, 
dit is helaas niet altijd te voorkomen. 
 

32 Als de groenstrook doorloopt tot aan de 
tuingrens is er kans dat onkruid doorgroeit 
naar de tuinen.  
En onderhoud van groen is afgelopen jaren 
niet echt goed geweest. Kan er bv. geen 
waterdoorlatend voetpad komen? 

De plant Persicaria is bodembedekkend en geeft onkruid minder 
ruimte. Het onderhoud wordt door Het Groenbedrijf uitgevoerd 
en de gemeente blijft toezien op de kwaliteit van het onderhoud. 
Als er klachten zijn kunnen die gemeld worden op de website 
van de gemeente. 
 
Ook een half verhard/waterdoorlatend voetpad heeft een 
waterpasserende fundering nodig, dit is niet gunstig voor de 
groeiruimte van de bomen. Er is daarom niet gekozen voor een 
waterdoorlatend voetpad. Doordat er nu doorgaand voetpad 
wordt gerealiseerd wordt het ook ontmoedigd om aan de 
zuidzijde te wandelen met de hond.  
 

33 Kan ik nog mijn haag onderhouden als de 
beplanting tot aan de tuin loopt? 
 

Via het gras kunnen bewoners nog steeds onderhoud plegen 
aan bv hun haag. Over een lengte van ca. 5 m kan men minder 
goed bij de buitenkant van de erfafscheiding komen door de 
aanwezigheid van Persicaria. Onderhoud wordt hierdoor 
inderdaad lastiger, maar niet onmogelijk. 
 

34 Hoe gaat voorkomen worden dat honden toch 
in het gras gaan poepen? 
Bredere groenstrook geeft hier juist meer 
overlast van hondenpoep.  

Hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het opruimen van 
hondenpoep.  Doordat de doorgaande looproute niet meer langs 
de groenstrook loopt, wordt dit een minder aantrekkelijk gebied 
om de hond uit te laten.  
 

 Materialisering  

35 Kan er gebruik gemaakt worden van gebakken 
klinkers ipv betontegels voor het wegdek? 
 

We hebben gekozen voor grijze betontegels, omdat die qua 
kleur goed aansluiten bij de andere materialen die in de wijk 
worden toegepast. 
Gebakken klinkers zijn zeker mooi en hebben een dorps 
karakter, maar vanwege de aanwezige materialen passen ze 
minder mooi op deze specifieke locatie.  
 
Op dit moment hebben gebakken klinkers ook een erg lange 
levertijd, dit is een probleem waar meerdere projecten last van 
ondervinden.  Aangezien de bedoeling is dat de realisatie in 
2021 plaatsvindt is dit geen optie.  
 

 Riolering 

36 Wordt de riolering ook aangepast? 
 

Het is niet nodig om de riolering te vernieuwen. De kolken 
worden wel vernieuwd en afgekoppeld zodat regenwater de 
bodem in kan. 
 

37 Wat wordt er gedaan aan de wateroverlast in 
de straat na zware regenbuien?  
 

Met het afkoppelen van de kolken van het riool treedt overlast na 
zware regenbuien niet meer op. Bij extreme regenval 
(hoosbuien) kan het altijd voorkomen dat er gedurende een 
korte periode water op straat ontstaat. Dit stroomt vervolgens 
snel weg in de fundering. 
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 Verlichting 

38 Worden de lantaarnpalen verplaatst? 
 

De lantarenpalen komen wat dichter tegen de huizen te staan, 
zodat er meer ruimte ontstaat op de stoep.  

39 Komt er nieuwe (duurzame) verlichting? De armaturen (verlichting) worden vernieuwd en worden 
voorzien van LED-verlichting. De masten worden hergebruikt. 
 

 Overig 
 

40 Kan er een container verzamelplek komen in 
de berm tegenover het achterpad van de Pr. 
Beatrixlaan en Pr. Willem Alexanderlaan met 
aflopend trottoirrand zodat we de containers 
niet er tegenop hoeven te trekken, ik vind dit 
namelijk best zwaar met een volle container. 
En als dat verhard is staan we niet zo snel in 
de honden poep. 
 

De containers worden in de nieuwe situatie op de stoep aan de 
noordzijde opgesteld, dus niet meer in de groenstrook. De 
paden aan de zuidzijde die de achtertuinen ontsluiten krijgen 
allemaal een aflopende trottoirrand. 

 Aangrenzende straten 

41 Onderhoud aangrenzende straten, hier wordt 
ook te hard gereden. Wens is om breder te 
kijken dan de Prinses Margrietlaan 

We begrijpen dat deze wens er is. Wat betreft de te hoge 
snelheid van het autoverkeer hebben de plateaus op de 
kruispunten ook een snelheidremmend effect op de Prins 
Willem-Alexanderlaan en de Prinse Mauritslaan.  
 
Wat betreft het onderhoud van de omliggende straten: zie het 
antwoord op vraag 42. 
 

42 Onderhoud in aangrenzende straten 
- Wegdek en stoep zijn hier ook slecht 
- Waarom niet een plan voor de hele 

wijk zodat de problemen als een 
geheel aangepakt kunnen worden. 

- Waarom wordt rest van de Pr. 
Margrietlaan, richting begraafplaats, 
niet aangepakt? 

In de Pr. Margrietlaan is onderhoud dringend nodig vanwege het 
slechte wegdek en de opdruk van de boomwortels. 
Voor de omliggende straten en andere deel van de Pr. 
Margrietlaan is tot 2024 geen groot onderhoud ingepland. Voor 
de periode vanaf 2024 wordt er per wijk weer een nieuwe 
inventarisatie gemaakt welke straten in aanmerking komen voor 
onderhoud.  
 
De opmerkingen over slecht wegdek en stoep in de andere 
straten gaan we doorgeven aan de programmamanager 
openbare ruimte. 
 

 
 
 


