Vragen en opmerkingen VO Renovatie Ploegstraat en Stuifstraat
jul-22

Persoon
Inloopavond
Inloopavond algemeen

vraag en/of opmerking

Antwoord

Kruidenmengsel Wadi's vind men niet mooi. Men maakt zich zorgen over het slordige
beeld. Kan niet overal het bloemenmengsel komen??

Overal gaan we het bloemenmengsel toepassen (en niet het wadi mengsel).

Inloopavond algemeen

Het hekwerk van de honden uitlaatplaats staat vlak voor de weg. Kan deze niet met een Dit is doorgeven aan de wijkbeheerder. Hij pakt dit verder op.
meter of meer naar achteren voor de veiligheid?

Inloopavond algemeen

Aangegeven wordt dat er hard gereden worden in de Ploegstraat. Men maakt zich zorgen We gaan voor de kruising een 30 km drempel aanleggen en de aansluiting van
nu de drempel weg is. Kan hier naar gekeken worden?
de Ploegweg (doodlopende deel) word vormgegeven als een uitrit.

Inloopavond algemeen

Het overzicht naast de Stuifstraat nr 12 en Ploegstraat nr 33 is slecht. Je ziet niet wat er We gaan voor de kruising een 30 km drempel aanleggen en de aansluiting van
van rechts uit de Ploegstraat komt. Hier gaag naar kijken…
de Ploegweg (doodlopende deel) word vormgegeven als een uitrit.

Inloopavond algemeen

Blinde put voor de Ploegstraat nr 41 nalopen (prikken)

De put zoeken we voor de uitvoering op en deze wordt opmetselen en
toegankelijk gemaakt.

Inloopavond algemeen

Ploegstraat nr 19 uitrit checken. De bocht is erg krap bij het uitrijden.

De bocht is gecontroleerd met gangbare bochtstralen en deze moet goed te
draaien zijn. Tegels langs de weg liggen vlak en zijn overrijdbaar. De situatie
zal niet veel verschillen van de huidige inrichting.

Inloopavond algemeen
Inloopavond algemeen

De bol catalpa's hebben veel maaischade. Dit is al meerder keren doorgegeven aan de
Dit is doorgegeven aan de wijkbeheerder
wijkbeheerder maar er veranderd niks.
Bij uitrit Ploegstraat naast nr 33 een stopbord plaatsen i.v.m gevaarlijke/onoverzichtelijk We gaan voor de kruising een 30 km drempel aanleggen en de aansluiting van
hoek.
de Ploegweg (doodlopende deel) word vormgegeven als een uitrit. We gaan in
overleg met de bewoner kijken of we de beplanting kunnen snoeien.

Inloopavond algemeen

Er wordt veel in de berm geparkeerd bij nr 33

We zetten er twee paaltjes neer.

Inloopavond algemeen

Er ligt een prive kabel ingegraven naar de huidige kerstboom toe. Hier rekening mee
houden bij uitvoering!

Deze wordt voor de start van het werk opgezocht en verwijderd (e.a. in
overleg).

Inloopavond algemeen

Ploegstraat nr 19, inspectiept lekt. ??

Is doorgegeven aan de rioolbeheerder

Inloopavond algemeen

(Tafel) boombank iets opschuiven niet voor woning.

De boom met bank is opgeschoven.

Inloopavond algemeen

Omvormen van het pleintje naar gras. Het plein wordt toch wel aardig gebruik door
jongeren. Geadvieseerd wordt dit toch als verhard plein te behouden.

Het verharde plein blijft voorlopig behouden op verzoek van bewoners.

Bewoners reacties
Bewoners

Bomen ten zuiden van zijn perceel lijken erg groot. Maakt zich zorgen over de
De bomen worden 8-10 m hoog. We hebben er een boom tussen uit gehaald.
schaduwwerking in zijn tuin en op zijn zonnepanelen. Graag kleinere bomen of middelste
boom schrappen.

Persoon

vraag en/of opmerking

Antwoord

Bewoners

De betonnen muur die midden in de ploegstraat staat, past niet binnen het mooie groene
plan van de gemeente (lomp, gedateerd, een ongezellige uitstraling). Deze is ook
gevoelig voor vandalisme na het opknappen ervan. De muur zou vervangen kunnen
worden door iets natuurlijks dat past binnen het plan en de uiteindelijke ruimtelijke
inzichten. De muur word nu enkel gebruikt door wildplassers en hangjeugd midden in de
nacht. Voetballen doet men op het veld bij de rode goaltjes. De muur staat ook in het
verlengde van het open mooie veld dat de gemeente wil creëren. Zonde van het uitzicht.
Een betonstenen muur is toch wel het overwegen waard deze te vervangen naar iets van
deze tijd en binnen de uitstraling die men wil verwezenlijken ?

Helaas is er binnen dit plan maar een heel beperkt budget voor
speelvoorzieningen. Hiermee kunnen we samen met de jongen uit de buurt de
muur opnieuw beschilderen met Graffiti. Dit doen we met een ontwerp
gemaakt uit de ideeen die binnen komen. Daarmee ziet de muur er de
komende paar jaar weer beter uit. Ik heb deze opmerking doorgeven aan
mijn collega van speelvoorzieningen. Hij zal het plein en het vervanging van
de muur op de vervangingslijst voor de komende jaren zetten. Dit doen we
dan weer in overleg met bewoners.

Bewoners

Het nieuwe transformatorhuisje bij de HUP is lelijk. Kan deze groen geverfd worden of
eventueel hoge begroeing vanaf de Dorstvlegel 33??

We zullen kijken of we die vraag bij Liander neer kunnen leggen. Rond het
travo huisje leggen we een grondwalletje met groen aan.

Begroeiing naast Dorstvlegel 33 meennemen, dit valt nu buiten het plan.

In overleg met de bewoners gaan we kijken of we de beplanting op de hoek
kunnen snoeien voor meer overzicht op de kruising.

Eigendommen > grondzaken afstemmen overdracht en inrichting groen.

Word in overleg met deze bewoners meegenomen.

Bij de speeltuin de lange hoge heuvel zo hoog laten kleine kinderen gaan daar met de
slee vanaf in de winder.

De grondwal blijft behouden en wordt ingezaaid met bloemenmengsel.

Kruising bij Ploegstraat nr 33 stopbord plaatsen op de weg. Rechts moet hier geen
voorrang krijgen. Het is zeer onduidelijk wie hier voorrang heeft. Er ligt ook een stuk
stoep dat net zo hoog ligt als de rest van de weg. Hier fietsen veel kinderen naar school
en het is een gevaarlijk punt.
Grasveldje/voetbalverldjes laten bestaan. Iets groter doelen plaatsen.

We gaan voor de kruising een 30 km drempel aanleggen en de aansluiting van
de Ploegweg (doodlopende deel) word vormgegeven als een uitrit.

Het zou mooi zijn als de speelmuur in de speeltuin blijft staan.

Muur blijft staan en wordt voorlopig opnieuw beschilderd met Graffiti. Onze
beheerder speelvoorzieningen zal het plein en het vervanging van de muur op
de vervangingslijst voor de komende jaren zetten.Dit doen we dan weer in
overleg met bewoners.

Bewoners

Mahonia niet toepassen i.v.m. allergie.

Er is een andere gelijkende soort heester gekozen. Als bewoners meer willen
weten over welke soorten heesters worden gebruikt dan kan men contact
opnemen met de gemeente.

Bewoners

De tekening is moeilijk leesbaar met die kleine lettertjes aan de zijkant. De vraag is:
blijven de stoepen het zelfde als ze nu liggen, ook op de hoogte?

Trottoirs blijven min of meer hetzelfde. Ook blijven deze verhoogd liggen.

Bewoners

Wordt er rekening gehouden met allergie voor bepaalde planten? In het verleden zijn
struiken daarom vervangen. Meerdere bewoners hadden er destijds last van.

Er is een verzoek binnengekomen om de Mahonia te vervangen i.v.m.
allergie. Deze heester is vervangen met een andere gelijkende heester. Als
bewoners meer willen weten over welke soorten heesters worden gebruikt
dan kan men contact opnemen met de gemeente.

Bewoners

Kunnen de bodembedekkers in het plantvak voor de woning vervangen worden met
grind?

Er komt geen grind. We gaan wel grondverbetering toepassen en een nieuwe
soort bodembedekker planten.

Bewoners

Trapveld blijft bestaan. De doelen gaan we niet vervangen omdat deze maat
doelen goed passen binnen de beschikbare ruimte. Grotere doelen trekt ook
ander publiek wat niet wenselijk is.

