
Vragen van de bewoners Reactie gemeente

1. Wat gebeurt er met de slootkant? De beschoeiing is aan vervanging toe. Tijdens de voorbereiding van de reconstructie was het niet mogelijk om de hele beschoeiing te

inspecteren, omdat er nog beplanting voor zit. Tot nu toe is duidelijk geworden dat de

kopplank kapot is en dat de beschoeiing die nu zichtbaar is, in redelijke staat verkeert. Als na

het verwijderen van de beplanting blijkt dat de beschoeiing vervangen moet worden, dan

gebeurt dat ook.

2. Wat de herbestrating betreft neem ik aan dat ook de bestrating van het pad langs het

speelveldje tussen het Van Moerdregtpad en het Burgemeester van Gentplein meegenomen

wordt (ook al staat dit niet op de plattegrond weergegeven). Het gaat om de paden langs het

speelveldje naast het Bertha van Moerdregtpad 29. Veel van de tegels liggen los en te ruim

naast elkaar.

Dit deel wordt inderdaad ook opgeknapt.

3. Wat betreft de groenvoorziening langs het water aan het Van Moerdregtpad verzoek ik u om

daar geen grasveld van te maken, maar het groen te voorzien van voldoende planten en

bomen. Dit om overlast en stank e.d. te voorkomen, omdat gras uitnodigt om er een honden-

uitlaatveld van te maken.

Naast beplanting is er deels voor gras gekozen, om te voorkomen dat er hondenpoep op het

trottoir komt te liggen. Daarnaast worden hondenbezitters gestimuleerd om altijd de poep op

te ruimen. 

4. Tussen woning nr 16 en nr 22 zijn hekjes geplaatst, die de doorgang belemmeren voor

fietsers, maar ook voor mensen met een scootmobiel, rolstoel of brancard, of bij een uitvaart.

Deze huizen zijn daardoor aan de voorkant slechter bereikbaar. Ook het plaatsen van een

hoogwerker levert problemen op, terwijl hoogwerkers nodig zijn voor de isolatie van de

woningen. Het voorstel van ons als bewoners van nr 18, 19, 20,21 is om 1 hekje te plaatsen

i.p.v. 2, zodat wij niet opgesloten zitten en bereikbaar zijn.

Het ontwerp is aangepast; er wordt één hekje geplaatst.

5. Verder wil ik u aanraden om met Mozaïek Wonen in overleg te gaan, omdat ook zij

isolatiewerkzaamheden hebben gepland in het najaar.

Mozaïek Wonen is op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden.

6. De beplanting staat gepland voor 2022. Het is een aanbeveling om deze laag te houden, zodat

er doorkijk naar de sloot blijft en je niet ingesloten wordt door hoge bomen en/of struiken.

Het plantseizoen loopt van november tot april. We hopen vóór de kerst de nieuwe bomen en

planten aan te brengen (als het weer het toelaat). Er komt lage tot middelhoge beplanting.

Daarnaast komen er bomen die hooguit 6 meter worden, en bomen tussen de 6 en 12 meter

hoog. De nieuwe inrichting krijgt een open karakter.

7. Wordt er bij de aanleg van de nieuwe bestrating ook gekeken naar de riolering? Er zijn geen rioleringswerkzaamheden gepland.

8. Qua bereikbaarheid hopen wij overigens dat wij tegen die tijd gewoon via de voorkant ons huis

in/uit kunnen, aangezien dit voor ons aan de achterkant niet mogelijk is, maar ook dat zal vast

wel goedkomen.

De woningen blijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. Hiervoor plaatsen wij

loopschotten naar de woningen.

9. Is er door de gemeente onderzoek gedaan naar de (beschermde) egels die langs het pad

leven? Hoe controleert de gemeente of er egels tussen het groen zitten?

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er een Quickscan Wet Natuurbescherming

uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats conform de Gedragscode Soortbescherming

Gemeenten van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland. 

10. Wordt het riet er diep genoeg uitgehaald, zodat het niet snel terug groeit? De beplanting wordt inclusief wortels verwijderd.

11. Worden de lage hekjes weggehaald? De plantsoenhekjes worden verwijderd.

12. Waarom komt er geen hondenuitlaatplaats? Er komt geen hondenlosloopgebied omdat daar onvoldoende ruimte voor is.

13. Misschien is het een goed idee om lage hekjes langs het groen te plaatsen, om honden te

ontmoedigen in het groen te poepen.

Tijdelijk komen er lage hekken langs de beplanting, zodat er niet overheen gelopen wordt en

het geheel dicht kan groeien. En dan is het groen niet meer aantrekkelijk voor honden.
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14. Hoe onderhoudsgevoelig is de nieuwe beplanting? Bij de nieuwe beplanting hoort regulier onderhoud.

15. Is er nagedacht over de insecten die de nieuwe beplanting aantrekt? Zeker, hier is bewust over nagedacht.

16. Gaat de wilg tegenover nummer 23 weg? Ja. 

17. Kan er hogere beplanting komen voor meer beschutting? Op verschillende plekken komen er solitaire heestergroepen met een hoogte van maximaal

twee meter.

18. Het water stroomt niet goed meer door. Wat wordt hieraan gedaan? Het Hoogheemraadschap (HHSK) is verantwoordelijk voor de doorstroming van deze

watergang. Uit navraag bij het HHSK blijkt dat deze watergang nu nog diep genoeg is (rond de

60 cm). Volgend jaar vindt een nieuwe meting plaats. De verwachting is dat deze watergang

dan in aanmerking komt voor opname in het baggerprogramma.

19.

Wat wordt er aan het rattenprobleem gedaan?

Met de nieuwe inrichting zijn er minder schuilmogelijkheden voor ratten. Daarnaast wordt de

beschoeiing hersteld. Ook komen er na de reconstructie nieuwe waarschuwingsborden, om te

voorkomen dat er voedsel in het water wordt gegooid.

20. Er zitten veel mussen in de struiken. Hoe gaan jullie daarmee om? Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er een Quickscan Wet Natuurbescherming

uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats conform de Gedragscode Soortbescherming

Gemeenten van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland. 
21. Komt er een balustrade langs de bruggen? Ja, de bruggen krijgen aan beide kanten een leuning. 

22 Worden de bruggen ook weer toegankelijk gemaakt voor mensen in een rolstoel? Ja. 

23. Het water in het steegje (bij de vlinderstruiken) kan niet goed weglopen. Wat gaat de

gemeente daar aan doen? 

Dit steegje is deels particulier en van Mozaïek Wonen, en valt buiten de gemeentelijke

verantwoordelijkheid.


