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Op 30 juni van 16.00uur-19.00uur heeft er een algemene informatiemiddag plaatsgevonden voor de 
aanwonenden van de Trichterweg en de Hoenderstraat. Bewoners zijn uitgenodigd middels een 
uitvoerige bewonersbrief. Onderstaand beknopt de opmerkingen / aandachtspunten op het 
gepresenteerde ontwerp. 
 
Voorafgaand aan het opstellen van het gepresenteerde ontwerp hebben bewoners hun 
aandachtspunten kenbaar kunnen maken via een online enquête. Aangedragen punten zijn zo veel 
als mogelijk verwerkt in het ontwerp. 
  

- Onderzoeken of een parkeerverbod in de Hoenderstraat nabij de aansluiting Pastoor 
Brouwersstraat wenselijk is. Het betreft circa 23m t.b.v. het in- en uitdraaien van vracht- 
landbouwverkeer. (1/7 mail verkeerskundige - actie P.K.) 

 
- Voorstel voor het realiseren van een wandelpad tussen de Papenhei en De Koningswinkel 

(voorstel Ed Gubbels, Trichterweg 12) – 1/7 mail groenbeheerder - actie P.K. 

Betreft overleg: 
Infomiddag Trichterweg / Hoenderstraat 
 
Datum overleg: 
30 juni 2022 
 
Aanvang / einde: 
16.00uur – 19.00uur 
 
Voorzitter: 
P. Knooren 
 
Aanwezigen: 
Aanwonenden 
 
Afwezig: 
- 
 

Locatie: 
Vergaderruimte 4 
 
Ons kenmerk: 
- 
 
Organisator: 
P. Knooren 
 
Notulist: 
B. van Staveren – RA+ 
P. Knooren 
 
Kopieën aan: 
- 
 

Bijlage: 
 
 



 
 

 
- Aansluiting (Water, Electra, Vuilwaterput) voor het jaarlijks schuttersfeest afstemmen met Jorn 

Lemmerlijn – 4/7 mail Jorn - actie P. K. 

- Dhr. Meertens Hoenderstraat 17: 
o Maakt zich zorgen dat door de uitbuiging in de weg zwaar verkeer meer richting zijn 

woning rijdt. Hij is bang voor een toename aan trillingen. Bekijken hoe we dit kunnen 
voorkomen. Voorstel RA+, parkeerstrook aan overzijde inkorten om verkeer minder 
langs de woning te laten draaien. 

o Vraagt of er natuursteen schampstenen naast de poort geplaatst kunnen worden. 
Deze zijn bij de vorige reconstructie verwijderd en niet meer teruggeplaatst - actie 
P.K. 

o Vraagt of de inrit rechts naast de boerderij ook in natuursteen uitgevoerd kan worden. 
Aangegeven dat uitvoering in straatbakstenen (gezien er een hek is in plaats van een 
poort) wellicht mogelijk is. Actie RA+: SBS toepassen in trottoir zoals bij zijn buren. 

- Bewoner Trichterweg 8: lichtmast verplaatsen of eventueel kap plaatsen om lichtinstraling 
tegen te gaan - actie P.K. / Spie 

- Bewoner Hoenderstraat nr 20: bij het realiseren van de inrit links naast het huis is een nieuwe 
huisaansluiting op het riool gemaakt, de oude aan de rechterkant van het huis is wellicht niet 
goed afgedopt. Meneer vermoed dat hij daardoor (na regen) water in zijn kelder heeft. Tijdens 
uitvoering de huisaansluitingen controleren, in bestek opnemen. Actie RA+ - stelpost 
opnemen bestek om diverse huisaansluitingen te controleren. 

- Lichtmast bij Trichterweg 4A/6 verplaatsen richting perceelsgrens omzetten. Actie P.K. / Spie 

- Inrit Trichterweg 6 conform bestaande situatie verbreden tot aan inrit van buren. Actie RA+ 

 
- Dhr. Blezer (camping). Uitvoering afstemmen, liefst uitvoering buiten toeristenseizoen. In en 

uitrijden via de Margrietstraat is een optie, dan moeten we dit goed verwoorden in het bestek 
dat deze aansluiting zo kort mogelijk afgesloten mag zijn. Tevens is gevraagd om de camping 
tijdens de werkzaamheden goed te verwijzen middels bebording zodat zich bv. caravans niet 
vastrijden in het werkvak. 

Dhr. Blezer maakte zich tevens zorgen over de hoogte van de inrit i.v.m. inrijden caravans ed. 
Dit is een aandachtspunt in de uitvoering. Doordat de strook voor de poort breder wordt moet 
dit geen probleem zijn. Straatwerk t.o.v. trottoirband hier geen klik geven. Actie RA+ 



 
 

- Bronkpaaltjes: in huidige situatie ongeveer 20st pvc Ø110 onder 
trottoirtegels aanwezig om paatjes voor de Bronk (derde zondag van 
juni, 3 routes waarvan 2 over de Hoenderstraat en Trichterweg gaan) te plaatsen. In bestek 
opnemen dat de locatie wordt ingemeten en dat straatpotten incl. pvc worden geplaatst. Actie 
RA+ 

- De aansluiting Pastoor Brouwersstraat en De Koningswinkel is krap. Op verzoek gemeente 
rijcurves kruising De Koningswinkel en Pastoor Brouwersstraat uitvoeren. Uitkomst 
afstemmen met gemeente en hoewel banden overrijdbaar zijn eventueel bandenlijnen 
aanpassen. Actie RA+ 

- Parkeerstroken ter hoogte van monumentale boerderijen uitvoeren in straatbakstenen df 
zwartbruin. Actie RA+ 

- Extra zitbank en afvalbak opnemen in bestek, mogelijke locatie bij kruising Koningswinkel. 
Actie RA+. I.o.m. aanwonenden. 

- Bij inritten in natuursteen waaierverband toepassen en in halfsteensverband bij plint voor 
gebouwen. Actie RA+ 

- Lichtmast bij Trichterweg 12 1 à 2meter verplaatsen richting Hoenderstraat - actie P.K. / Spie 
 

Vragen zonder actie: 

- Wordt het riool mee vervangen?  

Antwoord nee, dit is recent geïnspecteerd en in prima staat. 

- Worden de regenafvoeren aangesloten op het riool of op een andere manier naar de straat 
gebracht dan nu het geval is? 

Antwoord: gemeentelijk beleid is oppervlakkig afwateren en dus niet naar het riool brengen 

van regenwater. Gezien de keuze voor een lage geleideband aan de woningzijde / wegkant is 

het niet mogelijk om de regenpijpen onder het trottoir tot aan de straatkant te brengen. 

- Dhr. Meertens Hoenderstraat 17 wil geen lichtmast voor zijn woning, maar liefst aan de 
overzijde van de straat zodat zijn voordeur verlicht is. Locaties lichtmasten volgt uit lichtplan 
en de kleine aanpassingen die hierop mogelijk zijn. Alle te handhaven lichtmasten blijven op 
de huidige locatie staan. 

 

 

Aanvulling overleg Jos van Laar d.d.11-7-2022 

Dhr. Van Laar was tijdens de infomiddag met vakantie en heeft daarom gevraagd om op een later 
tijdstip een toelichting te krijgen op het ontwerp van de Trichterweg / Hoenderstraat. Onderstaand 
beknopt de besproken punten. 

- Bomen planten naast de parkeerstroken voor de huisnummers 5-7 en 10-14. Huisnummer 7 is 
eigendom van de heer van Laar. 

- Kleur gebakken klinkers liefst lichter en gemêleerd i.p.v. donker rood / bruin. 
- Verzoek om inrit bij Habets/Royen en huisnummer 4 ook uit te voeren in natuursteen keitjes. 
- Dhr. Van Laar geeft aan dat Habets/Royen waarschijnlijk hun parkeerplaats gaat herinrichten. 

Contactpersoon Gerard Kruwels. 3-8-2022 9.00uur afspraak om nieuw ontwerp te bekijken. 
- Huisaansluiting riool nr. 7 is slecht. 
- T.p.v. huisnummer 7/9 blijft water op de weg staan. 
- Dwarsprofiel Hoenderstraat ontbreekt. 
- Verzoek om streklaag in natuursteen keien uit te voeren. 

 


