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Verslaglegging vraag en antwoord – informatieavond dd. 4-3-2021 

 

Vraag dd. 4-3-2021 Kastelenbuurt Antwoord 

Worden er nog meer bomen geveld op de 

Kasteel Aldenghoorstraat en met name het 

groenveld voor de huizen? 

 

Er worden geen bomen meer geveld op het 

groenveld. 

Hopelijk ook met parkeerplaatsen, of het 

gebrek hieraan... Met name aan de Kasteel 

Hillenraedtsraat... 

 

Ter hoogte van de Lidl worden een extra 

aantal parkeerplaatsen gerealiseerd  

En ter plaatse van de Gilde opleiding komen 

13 extra PP 

Kan er nog van tekeningen afgeweken worden 

wanneer dit nodig is om bestaande opritten te 

behouden. 

 

Als het goed is zijn alle bestaande inritten juist 

op tekening overgenomen. Indien dit in een 

uitzonderlijk geval niet zo blijkt te zijn, wordt de 

bestaande inrit gerespecteerd. 

 

Wat doet Spie? 

 

Spie verzorgt de werkzaamheden aan 

openbare verlichting. 

 

Wordt het riool niet vernieuwd? Scheiding 

riool- en regenwater? 

Er is geen sprake van een algehele 

rioolreconstructie. Uitgezonderd enkele 

reparaties en het vervangen van kolken, 

worden geen werkzaamheden aan het riool 

uitgevoerd.  

Er worden wel een aantal infiltratiekolken 

geplaatst binnen de wijk 

 

Ik mis de groenaanleg. Wie doet dat? De groenaanleg zal door BLM uitgevoerd 

worden, dit zit in de opdracht van BLM. 

 

Is het riool wel helemaal geïnspecteerd? Het riool is in de planfase helemaal 

geïnspecteerd. 

 

Is deze planning digitaal beschikbaar? 

 

BLM stelt de presentatie, vraag en antwoord, 

planning en fasering via de website van BLM 

beschikbaar. 

 

Kunnen de straatnamen zichtbaar gemaakt 

worden op de plattegrond? 

Deze zijn vermeld op de faseringstekening. 
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Wie gaat de groenvoorziening verzorgen De onderaannemer groen is nog niet bekend. 

Deze gaat in opdracht van BLM aan de slag in 

najaar 2021 of voorjaar 2022. 

Komen er ook voorzieningen voor EV auto's 

voor bewoners zonder eigen parkeerplaats 

Het werk betreft grootschalig onderhoud en 

voorziet niet in de aanleg van EV laadpalen. 

 

worden ook alle trottoirs vernieuwd en weer 

goed begaanbaar gemaakt. Privé groen 

overwoekerd soms een gedeelte van de 

trottoirs. 

 

Bij de herstraatwerkzaamheden wordt de 

situatie hersteld.  

In de reconstructiewerkzaamheden (gekleurde 

fases) worden de straat en de trottoirs geheel 

vernieuwd. Indien privé groen onze 

werkzaamheden belemmeren, zullen we deze 

op openbaar gebied wegnemen. 

 

Je geeft fijn aan welke werkzaamheden er 

plaatsvinden, maar kunnen we ook zien wat er 

daadwerkelijk gaat veranderen? 

 

Het ontwerp is in te zien via de website van 

BLM Wegenbouw. 

Is er in het ontwerp reeds een 3-d impressie 

gemaakt van het uitgevoerde plan? 

Nee, het ontwerp is als situatietekening in het 

platte vlak beschikbaar. 

 

Kan er nog van de tekening die u hebt laten 

zien afgeweken worden? 

 

Enkel in zeer bijzondere gevallen. Het ontwerp 

is in het voortraject uitvoering met de 

omgeving besproken en tot stand gekomen. 

Op dit moment is BLM bezig met de 

voorbereiding en inkoop op basis van het 

vastgestelde ontwerp. 

 

Ik woon hier helaas nog niet zolang, dus heb 

de infoavonden gemist... 

Het ontwerp is in te zien via de website van 

BLM Wegenbouw. 

 

Kan van het ontwerp worden afgeweken 

wanneer er blijkt dat het niet meer mogelijk is 

om van bestaande opritten gebruik te maken? 

Als het goed is zijn alle bestaande inritten juist 

op tekening overgenomen. Indien dit in een 

uitzonderlijk geval niet zo blijkt te zijn, wordt de 

bestaande inrit gerespecteerd. 

 

Wordt het winkelcentrum aan de zijde vd 

kasteel hillenraedstraat veiliger ingericht voor 

voetgangers en fietsers?  

 

Ja dit is in het plan meegenomen 

Indien mogelijk wordt deze persoon verzocht 

contact op te nemen met BLM om de vraag te 

verduidelijken. 

Hoe kan het eigenlijk dat er tekeningen 

gebruikt zijn die niet correct zijn. 

 

Dit is niet het geval. We mogen ervan uitgaan 

dat de tekening juist is. 
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Hoe wordt de bocht van de kasteel 

Hillenraedtstraat ingericht i.v.m. gevaar? 

 

Dit wordt veiliger gemaakt door de realisatie 

van een verkeersplateau voor meer info zie de 

ontwerptekening 

 

Is er voor gezorgd dat het verkeer voor de 

ingang van de winkel wordt geremd. Het is nu 

een doorgaande verkeersweg. Zeer onveilig.  

 

Dit maakt geen onderdeel uit van het plan 

 

Komen die antwoorden ook voor anderen 

zichtbaar online? 

 

BLM stelt de presentatie, vraag en antwoord, 

planning en fasering via de website van BLM 

beschikbaar. 

 

Toch zie op  de tekening aanpassingen van de 

Hillenraedtstraat bij de parkeerplaats van het 

winkelcentrum?  

 

Ja de parkeerplaats bij het winkelcentrum 

wordt aangepast 

Roy de presentatie kan op onze FB 

 

Documenten vindt u via de website van BLM 

Wegenbouw. Indien u een samenwerking 

wenst in verband met actualiteiten op de 

facebookpagina van de Kastelenbuurt, neem 

dan gerust contact op met Christian Reuls. 

 

Ik heb een vraag over de olifantspoten en het 

gele hekwerk t.h.v Kasteel Horionstraat  

perceel 10,12 en 14.  

Deze zijn in het verleden geplaatst om de 

snelheid van scooters en fietsers te verlagen. 

Toentertijd bevond zich langs het pad een 

haag waardoor het hek werk deed waarvoor 

het hek bedoeld was.   

De haag is weg en een ieder kan langs het hek 

het voetpad bereiken. Mocht u voornemens 

zijn om de olifantspoten te laten liggen ter 

voorkoming van auto verkeer door het park 

maak ze wit. 

 

De toezichthouder van de gemeente zal uw 

suggestie in het werk beoordelen. Hartelijk 

dank voor uw oplettendheid.  

 

 

 

 


