
 
 

VERSLAG INFOMIDDAG PROJECT ‘KERN TERHORST’ 

 
 

 

 

 

Op 28 juli 2021 heeft de infomiddag plaatsgevonden voor het project ‘Rehabilitatie kern Terhorst’. 

I.v.m. de geldende RIVM richtlijnen verschilt dit burgerparticipatietraject t.o.v. andere projecten. 

Onderstaand kort samengevat het doorlopen traject: 

18 november 2020 - uitvoerige bewonersbrief incl. tekening bezorgt bij alle inwoners van Terhorst 

met hierin een verwijzing naar de gemeentelijke / adviesbureau website. Op 

de website staat alle informatie incl. een presentatie van het plan.  

>18 november 2020 - omdat er weinig opmerkingen op de bewonersbrief van 18 november 

ontvangen zijn zijn de aanwonenden, waar de openbare ruimte wezenlijk 

wijzigt, bezocht. 

Waar mogelijk zijn alle opmerkingen / aandachtspunten n.a.v. van bovenstaande acties meegenomen 

bij het uitwerken van het schetsontwerp. 

Op16 juli is de uitnodiging voor de algemene informatiemiddag welke gepland was voor 21 juli 2021 

verzonden. Wegens een Corona besmetting binnen het projectteam is deze een week verschoven 

naar 28 juli 2021. Onderstaand een samenvatting van de opmerkingen / aandachtspunten die 

besproken zijn.  

Bewoner Terhorst 20 geeft aan dat hij een elektrische auto heeft en vraagt een oplossing voor het 

opladen van zijn auto. 

Bewoner heeft aangegeven al iets met zijn buurman, welke in een andere fase van het werk woont, 

iets geregeld te hebben. 

 

Algemene opmerking – gevraagd wordt of de bomen in de kern en het groen langs de diverse 

semiverharde wegen gesnoeid kan worden. 

Er zal een inventarisatie gemaakt worden van het gehele ‘groen’ in Terhorst en dit zal voor de start 

van de werkzaamheden gesnoeid dan wel verwijdert worden. Bomen blijven gehandhaafd. 

 

Bewoners van Terhorst o.a. huisnummers 18-31-33 geven aan dat zij bij hevige regenval last hebben 

van water dat terugstroomt via hun huisaansluiting. Bewoners geven aan al regelmatig water in hun 

kelders gehad te hebben. Dringend verzoek is dan ook om geen / niet meer hemelwater aan te sluiten 

op het DWA-riool. 

Dit was niet bekend bij de gemeente. In het huidige ontwerp worden er geen kolken bijgeplaatst, enkel 

de aanwezige kolken vervangen. Omdat door de verbetering van de afwatering dit mogelijk toch leidt 

tot een toename van hemelwater in het riool is besloten om het rooster t.h.v. huisnummer 25 te laten 

vervallen. De t-splitsing bij huisnummer 18/18A zal zo geoptimaliseerd worden dat het hemelwater 

beide kanten uit kan lopen. Verder wordt de oppervlakkige afwatering geoptimaliseerd. 

Ter plaatse van huisnummer 33 buigt het riool 90° richting Banholt. Hierdoor zal het water hier 

opgestuwd worden. Om opstuwing / druk opbouw te voorkomen zal deze laatste put voorzien worden 

van een open deksel met stankafsluiter  

 

Bewoner van huisnummer 33 geeft aan dat aan het einde van de straat slecht met de auto gedraaid 

kan worden. Een gedeelte (gemiddeld 2,5m) van de voortuin is gemeentelijk eigendom. Verzoek van 
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bewoner is om dit gedeelte van de voortuin te betrekken bij de openbare weg 

zodat hier goed gedraaid kan worden. 

Dit is mogelijk. Omdat deze strook grond nu in gebruik is als tuin is in overleg met de bewoner 

gekeken wat er verhard gaat worden. Afgesproken is om de weg hier circa 1,0m te verbreden. 

 

Algemene opmerking betreffende de Hondstraat – aan de Hondstraat zijn een aantal (rijks-

)monumenten gelegen. Om die reden is de Hondstraat in het gemeentelijk Wegenbeleidsplan 

opgenomen als karakteristiek gebied. Om de karakteristieke uitstraling te behouden wordt er met 

aanwonenden gekeken naar het eventueel hergebruiken van het oude materiaal tussen de rijbaan en 

de gevel. Waar dit niet mogelijk is wordt deze strook heringericht met nieuwe basalt natuursteen 

keitjes. 

Algemene opmerking – het wandelpad t.h.v. huisnummer 33 watert niet goed af. De vraag is om dit zo 

breed mogelijk te maken en qua hoogte aan te passen zodat het hemelwater goed kan afstromen. 

Dit wordt meegenomen in de uitvoering. 

 

Algemene opmerking – omwonenden geven aan dat de weg Op het Fort, indien er gesnoeid wordt, 

toch gebruikt kan worden als ontsluitende weg.  

De struiken zullen verwijdert worden en de bomen zullen gesnoeid worden. Er zal dan bekeken 

worden of deze weg toegankelijk is voor auto’s. Mocht dit i.v.m. de breedte niet lukken dan wordt de 

weg Op het Fort enkel open gesteld voor fietsers / te voet. 

 

Algemene vraag – aanwezigen vragen of het Kerkepad / wandelpad, het pad tussen huisnummers 12 

– 14, opgeknapt kan worden zodat de omwonenden tijdens de werkzaamheden zo richting Banholt 

kunnen lopen. 

Dit wordt meegenomen in de uitvoering. 

 

Algemene opmerking – het hemelwaterriool t.h.v. van de huisnummers 26 / 33 zou verstopt zijn. 

Omdat we hier een nieuw rooster op willen aansluiten is gevraagd dit eerst te controleren. 

Deze leiding is onlangs gereinigd en watert weer goed af. 

 



 
 

De situatie van het rooster t.h.v. huisnummer 28 is nog eens bekeken. De vraag 

is of dit hoger op in de weg geplaatst kan worden, t.h.v. het einde van het HWA-

riool / huidige rooster. 

Dit is aangepast op tekenening. 

Bewoonster van huisnummer 12 vraagt aandacht voor het aantal parkeerplaatsen t.h.v. de 

huisnummers 12 / 14. Door het huidige ontwerp minimaal aan te passen zouden de huidige 

parkeerplaatsen gehandhaafd blijven.  

Bewoonster heeft de situatie samen met de toezichthouder bekeken. Toezichthouder heeft deze 

optimalisatie aangepast op tekening. 

Algemene opmerking – er wordt opgemerkt dat een aantal panden in Terhorst niet hun hemelwater 

hebben afgekoppeld van het riool. Dit terwijl het wel het gemeentelijk / landelijk beleid is om 

hemelwater zo veel als mogelijk op de plek te houden waar het valt. Zo wordt droogte voorkomen en 

zorgt dit op lager gelegen gedeeltes voor minder hinder door afstromend hemelwater.  

Als gemeente kunnen we dit niet verplichten, maar er zijn wel diverse stimuleringsregelingen. Deze 

zijn te vinden op de website www.waterklaar.nl Hier staat specifiek benoemd welke maatregelen en 

subsidiemogelijkheden van toepassing zijn in het Heuvelland. 

 

http://www.waterklaar.nl/

