Vragen/opmerkingen en antwoorden over de Eikenheuvelweg tijdens de veldsessies met bewoners Eikenheuvel op 18 en 19 mei 2021
VRAAG/OPMERKING m.b.t. VERKEER

ANTWOORD

Graag een goede berm, die niet steeds kapot gereden wordt.

Dit nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp

De weg moet ook veilig zijn voor voetgangers en fietsers.

Dit nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp

Weggetje naar huisnummers 8 en 10 is onveilig. Misschien is een spiegel plaatsen een oplossing.

Dit nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp

Snelheid verlagen naar 30 km is wenselijk, maar komen we dan binnen de bebouwde kom te liggen en zo ja,

Buiten de bebouwde kom is snelheid minimaal 60. Als snelheid 30 wordt, wordt het gebied aangepast naar

wat heeft dat dan voor gevolgen, mogen we dan bv minder paarden houden (mest) of minder hoge

binnen de bebouwde kom. We gaan uitzoeken wat daarvan de consequenties zijn voor de bewoners, welke

kachelpijpen of nog andere restricties?

wetgeving dan precies van toepassing is. Hier komen we nog op terug als we alle consequenties goed in
beeld hebben.

Is het een idee om struiken langs de Eikenheuvelweg te planten? De weg oogt dan smaller, waardoor mensen

Prima om aan te sluiten in deze werkgroep.

langzamer gaan rijden. Dit moeten dan wel zachte struiken zijn, omdat anders de auto’s misschien
beschadigen, denk aan wilgen. Dit sluit dan ook mooi aan bij de nieuwbouw. Ik wil graag aansluiten in de
werkgroep die hierover gaat.
Liever geen vrijliggend fietspad, maar 1 baan voor alle verkeer.

In de ontwerpfase bekijken we verschillende onderdelen. Daar hoort ook de weginrichting bij.

Is het mogelijk om sluipverkeer terug te dringen en doorgaand vrachtverkeer te verbieden?

Dit is niet te handhaven, bestemmingsverkeer moet er toch door kunnen, ook vrachtwagens.
De Lippstadtsingel wordt ook aangepakt, dan zou het meeste vrachtverkeer daarover gestuurd moeten
worden.

Richtingaanwijzer op rotonde richting Erp om vrachtverkeer over de Lippstadtsingel te leiden.

Wegwijzers zijn van de provincie, we nemen dat met de provincie op.

VRAAG/OPMERKING m.b.t. WONINGEN

ANTWOORD

Komt er ook nieuwe riolering?

Asfalt en fundering worden vernieuwd. De riolering wordt niet vervangen, de drukriolering blijft.

