
Verkeer 

 Uitgangspunt voor de herinrichting is Duurzaam Veilig Verkeer met 

een ontwerpsnelheid van 30 kilometer per uur. Met als resultaat een 

inrichting als verblijfgebied.  

 De wegkruisingen zijn gelijkwaardig (rechts heeft voorrang) en 

worden afwijkend van kleur en verhoogd uitgevoerd. Bijkomend 

voordeel is dat mindervaliden obstakelvrij kunnen oversteken en dat 

fietsers een veiligere plek in het verkeer krijgen.  

 In de woonstraten zijn snelheidsremmende elementen voorzien op 

regelmatige afstanden. Dit in de vorm van boom-/plantvakken welke 

een wegversmalling en as-verspringing tot gevolg hebben.  

 De wegbreedtes zijn afgestemd op het gebruik. Dit betekent dat er 

voldoende passeerruimte is voor bijvoorbeeld vuilniswagen bij gepar-

keerde auto’s op de weg. 

 Er is voldoende parkeerruimte die nagenoeg gelijk is aan de parkeer-

mogelijkheden in de huidige situatie. Geparkeerd kan worden op 

straat en in bepaalde gevallen (net als in huidige situatie) in apart 

aangeduide parkeervakken. 

 Voetgangers hebben een veilige plek in het verkeer.  

Voor de voetgangers is voldoende ruimte gecreëerd die voor iedereen 

toegankelijk en begaanbaar is.    
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Groen 

 Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling.  

 Bij aanplant nieuw groen wordt gekozen voor gevarieerd groen ten 

gunste van de biodiversiteit. Zoals meerdere soorten bomen en 

bloeiende planten. Een bijenhotel hoort hier bij.  

 Het groen zal goed beheersbaar zijn na de aanleg. Soortkeuze wordt 

hierop afgestemd.  

Verhardingen 

 Het trottoir wordt uitgevoerd in een aantrekkelijke kleur (roodbruin) 

en materiaal (betonstraatsteen ca. 20x20 cm).  

 Voor de wegen is asfalt voorzien.  

 Voor bijzondere plek als parkje Margrietstraat-Irenestraat   

(het ‘Ireneplein’) is ruimte voor (extra) gebruik materialen en kleuren.  

 De wegen worden opgesloten door trottoirbanden waardoor de 

loopstroken ca. 10 cm hoger liggen dan de weg.  

Water (vuil– en regenwater) 

 Het huidige rioolstelsel (vuil- en regenwaterriolen) worden volledig vernieuwd en gedimensioneerd 

op basis van hedendaagse normen en eisen. 

 Het regenwater wordt zo snel en efficiënt mogelijk van het maaiveld, via een ondergronds leiding-

stelsel, afgevoerd naar de aanwezige regenwaterbuffers. Deze buffers zijn gelegen aan de rand 

van de wijk.  Knelpunten in het huidige systeem worden daar waar mogelijk aangepakt in het 

nieuwe ontwerp. 

 Het regenwater dient zoveel mogelijk gescheiden en schoon afgevoerd te worden naar de regen-

waterbuffers bij u in de buurt. U kunt hierbij helpen door maatregelen op uw eigen terrein te 

treffen. Zie ook het kader “Duurzaamheid en klimaatadaptatie”.  

Duurzaamheid en klimaatadaptatie 

 We gaan de wijk inrichting voor de komende 40 jaar, waarbij de klimaat- 

verandering een grote rol speelt. Middels dit ontwerp willen we inspelen op 

toekomstige ontwikkelingen (meer groen vs. minder verharding en de aanleg 

van een duurzaam watersysteem). 

 Het is belangrijk dat u, als bewoner, zich bewust bent van uw eigen bijdrage 

aan klimaatadaptatie. We dagen u uit om ook maatregelen te treffen in uw 

eigen tuin. Denk hierbij aan: 

 * Het vervangen van stenen of grind door planten; 

 * Regenwater in de bodem laten zakken (afzagen regenpijp);  

 * Plaatsen regenton om water te geven aan planten. 

Voor subsidiemogelijkheden voor bovenstaande voorbeelden, zie www.waterklaar.nl 

 Overige ideeën die u zelf kunt uitvoeren:   

 * Het planten van een boom; 

 * Kiezen voor een groene, natuurlijke tuinafscheiding; 

 * Aanbrengen van nestgelegenheid (bijvoorbeeld nestkastjes en bijenhotel). 
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  Hoofdstraat 

Woonstraat 

Spelen en verblijven 

 Op het ‘Ireneplein’ wordt de bestaande rollerskatebaan volledig vernieuwd en 

geschikt gemaakt voor een ijsbaan bij strenge vorst. Tevens wordt het basketbal-

veld vernieuwd en uitgebreid. Ook wordt er een drinkwatertappunt toegevoegd.  

 Op het pleintje Margrietstraat-Johan Frisostraat wordt speelgelegenheid  

gecreëerd voor de jongste kinderen in de vorm van enkele speeltoestellen.  

 Zit-/rustgelegenheid is voorzien bij beide bovenvermelde bijzondere plekken. Dit 

in de vorm van zitbanken of een boombank welke is voorzien op het ‘Ireneplein’.  

 Er komt (weer) voldoende ruimte op het ‘Ireneplein’ om activiteiten te organiseren 

of het plaatsen van een kerstboom. 


