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HERINRICHTING BLOEMENBUURT 

Wijkbezoek 20 april reactieformulier 

 

 

 

Voorgestelde weginrichting, dwarsprofiel 

 

Het getoonde nieuwe wegprofiel is een mooie oplossing voor onze woonstraat 

 

o Eens 3x 

o Oneens 2x 

o Er zijn verbeterpunten mogelijk 8x 

Toelichting: 

- Bomen ivm overlast riolering, verdrukking trottoir. 

- Bomen geven teveel overlast/schade, graag nieuwe bomen die klein blijven, uitgang 

wijk creëren bij Crocusstraat/Pres.Kennedylaan. 

- Megagroot probleem, pak het aan! Bomen weg, kleinere terugplaatsen, max tot de 

goot! Crocusstraat/Pres.Kennedylaan opengooien. 

- Ik woon op het plein, ben bang dat er meer auto’s voorbij gaan komen. Wil graag 

woonerf zonder trottoir. Rijrichting linksom, dat haalt de vaart eruit in het begin van de 

straat. 

- Graag veel vertragende obstakels. 

- Crocusstraat naar de Pres.Kennedylaan opengooien! Nu rijden veel enorme hardrijders 

vanaf het Lavendelplein superhard door de straat. 

- Bomen weg! 

- Bomen kleiner. Er is veel overlast, plak op de auto’s, nemen veel licht weg (in de 

voortuin groeit geen groen), dakgoten vol en beschadigd, riolering beschadigd, geen 

zonnepanelen mogelijk.  

- Weg Crocusstraat/Pres.Kennedylaan open. 

- Langsparkeerstrook verhard. Geen groene mosstrook zoals aangegeven. Niet veilig om 

op de rijbaan te moeten lopen. 

 

 

Voorgestelde weginrichting, dwarsprofielen 

 

Zijn er voor uw straat 2 profielen gemaakt, welke heeft dan uw voorkeur?  

 

o Profiel A 9x 

o Profiel B 3x 

 

Toelichting: 
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- Denk aan kinderwagens. 

- Geen lage haag! Wij hebben een keurig hekje. 

- Wij willen geen andere heg, hebben er zelf een. 

- Wij willen profiel B, maar voor de buren is profiel A misschien prettiger, zodat ze nog 

stoep hebben. 

- Plaats maar een heg, kosten voor gemeente. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Eenrichtingsverkeer 

 

Het invoeren van eenrichtingsverkeer in de wijk is een goed idee. 

 

o Eens 9x 

o Oneens 1x 

De voorgestelde rijrichtingen zijn ook de juiste. 

o Eens 

o Oneens 10x 

Toelichting: 

- Eenrichtingsverkeer op bepaalde straten in de wijk is noodzakelijk om een veilige 

inrichting te realiseren. 

- Vanaf de Narcisstraat naar plein is logischer. 

- Andersom, tenzij de Crocusstraat/Pres.Kennedylaan open gaat. 

- Plein, met de klok mee. 

- Andersom is veel logischer. 

- Andersom, tenzij Crocusstraat open gaat. 

- Als er geen ontsluiting komt in Crocusstraat en/of Elisabethstraat/Lavendelstraat wordt 

de verkeersdruk in de omringende straten te groot. 

- Drukste straat, moet na omrijden door de smalle Pres.Kennedylaan. 

 

 

Parkeervoorzieningen 

 

Het behouden van parkeergelegenheid in de straat is belangrijk. Ik ben wel bereid om verder 

(max. 100 m) te lopen naar mijn auto als dit een beter ingerichte straat mogelijk maakt. 

 

o Eens 4x 

o Oneens 10x 

Toelichting: 
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- We kunnen nu parkeren voor de deur. 

- N.v.t. eigen oprit. 

- Geen parkeerprobleem volgens mij, iedereen heeft eigen oprit in onze straat. 

- Eigen oprit, graag bij ons huis parkeren. 

- Laadpaal aan huis elektrische auto. 

- Niet van toepassing ivm eigen opritten. Profiel geeft ruimte voor langsparkeren in de 

straat. 

- Dure auto, liever voor het huis. 

 

 

Snelheidsremmers, aantal en locaties 

 

Het uitbreiden van de snelheidsremmers in de wijk is een goed idee.  

 

o Eens 14x 

o Oneens 1x 

De snelheidsremmers zijn op de juiste locatie voorzien. 

 

o Eens 13x 

o Oneens 0x 

Toelichting: 

- Duurzaam veilige inrichting is uitgangspunt. Snelheidsremmers zijn niet altijd verticaal, 

horizontaal kan ook door lange rechtstanden te beperken. 

- Maar ook veel op het plein. 

- Prima voor de veiligheid, maar ik ervaar geen hoge snelheden. 

 

 

Groenvoorziening, hagen 

 

Het toepassen van hagen op de erfgrens is een goed idee. 

 

o Eens 6x 

o Oneens 8x 

De haag zou in mijn voortuin mogen staan. 

o Eens 4x 

o Oneens 11x 

Toelichting: 

- Dankzij de grote bomen voor ons huis groeit er nu al niets in de plantsoenen. 
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- Bomen weg, anders groeit het niet. 

- Hagen in voortuin mag, maar wel op kosten van de gemeente. 

- Akkoord als je ook je huidige heg mag behouden. 

- Niet akkoord als het verplicht wordt. 

- Heb zelf mooie haag. 

- Ik wil graag overzicht over het plein, i.v.m. in de gaten houden van de kinderen. 

- Wij persoonlijk niet, want we hebben een mooie tuin, kom maar kijken. 

- Heb al een haag staan, maar denk niet dat iedereen zo een wil, dus kun je geen 

dezelfde uitstraling creëren. En er groeit niks onder de bomen. 

- Leuk idee, maar niet praktisch, het is of alles of niks. Bij voorkeur goed gevulde 

groenstroken. 

 

 

Groenvoorziening, bomen 

 

Bomen zonder toekomstverwachting worden vervangen (wel in dezelfde straat, niet perse op 

dezelfde plek).  

 

o Eens 10x 

o Oneens 5x 

Toelichting: 

- Om alles eco/groen te maken (zonnepanelen) zouden de bomen in de Lavendelstraat 

vervangen moeten worden, door kleinere bomen. Ook zijn er problemen met de wortels 

van deze bomen (riool) voor veel bewoners. 

- De bomen in onze straat geven al vele jaren problemen met de afvoer en zorgen voor 

veel troep. 

- De wortels van de bomen komen onder de fundering van onze huizen en daardoor 

wordt schade aan onze huizen en nutsvoorzieningen toegebracht.  

- Graag kleinere (minder hoge) bomen. 

- Wel op dezelfde plek. 

- Groen in de wijk is belangrijk. 

- Graag op dezelfde plek. 

- Prima, zolang ze geen overlast veroorzaken (wortels in het riool). 

- Op dezelfde plek. 

- De bomen in onze straat mogen vervangen worden, graag iets minder bomen en ook 

lagere bomen. 
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- Ook bomen mét toekomstverwachting mogen weg en worden vervangen door kleine 

exemplaren. 

 

 

Groenvoorziening, weghalen voetpaden 

 

Het weghalen van voetpaden voor het groener maken van de Bloembuurt is een goed idee. 

 

o Eens 4x 

o Oneens 10x 

Toelichting: 

- I.v.m. kinderen 

- Hier kunnen de kinderen veilig spelen, niet op de straat. 

- Wel rekening houden met kinderwagens/rolstoelen. 

- Veel kinderen die er spelen in onze straat! 

- Eens, wanneer dit niet teveel hinder voor bewoners oplevert. 

- Kids spelen daar veilig. 

- Kinderen moeten daar veilig kunnen spelen en dat is nu niet op straat. 

- Onveilige situatie voor onze kinderen. 

 

 

Afkoppelen regenpijpen  

 

Ik ben bereid om de regenpijpen aan de voorzijde van mijn woning af te koppelen van de 

riolering. 

 

o Eens 10x 

o Oneens 5x 

Ik doe dit alleen als ik hierbij geholpen wordt door de gemeente. 

o Eens 9x 

o Oneens 6x 

Toelichting: 

- Mijn regenpijp is pas vervangen ivm renovatie. 

- Organisatie dient door de gemeente geregeld te worden. 

- Graag meer info. 

- Ondersteuning is zeer wenselijk. 

- Geen sleuven in mijn tuin, eerst meer info. 
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- Hoe zit het met de kosten? 

- Eerst meer info. 

- Graag hulp! 

 

 

Anonieme opmerkingen: 

- Ik merk weinig van alle aangeleverde opmerkingen over de bomen, overlast, riolering 

etc. Al 2x in 5 jaar kapot, defect, verstopt etc. Overlast van afgebroken takken, blad 

etc. Weinig aandacht van gemeente voor de klachten. Aandachtspunt: inrichting 

Hoevenseveld is referentie voor Bloemenwijk, maar er is daar ook veel 

beton/straatwerk.  

- Waarom wij de bomen weg willen? Wortels groeien in het riool en ons huis binnen. Elke 

2 jaar moet het riool open. Wortels in voortuin, geen beplanting mogelijk, wortels 

duwen tegen de fundering! Blad, zaadwormpjes, takken boven en op het platte dak 

zorgen voor extra slijtage van dak en dakleer. Goten raken verstopt. Vogelpoep op lak 

auto’s en op de stoep. Takken op auto’s. Geen mogelijkheid voor zonnepanelen. Ben 

vast nog wat vergeten, zie mijn mail met eigen enquête!  

- Willen geen grasstenen, is niet fijn voor de kinderen, ze zijn lelijk en grote kans kans dat 

ik hierdoor veel onkruid in mijn tuin krijg. 

 

 


