Resultaat enquête en uitwerking Voorlopig Onderhoudsplan Eikenlaan
Voorkeur onderhoud aan de rijbaan

24%

48%
Asfalt
Klinkers

28%

Asfalt met klinkermotief

Uitgangspunt: De verharding in de rijbaan blijft van asfalt.
Uitwerking VO: De bestaande deklaag van asfalt wordt vervangen voor een nieuwe asfaltdeklaag. De kruispuntplateaus
worden gehandhaafd. De hellingen worden aangepast aan de huidige (landelijke) richtlijnen.

Bomen zijn zeer waardevol

0% 7%
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Eens
Oneens
Helemaal eens
Helemaal oneens
Neutraal

82%

Uitgangspunt: De bomen worden zo veel mogelijk gehandhaafd. Wanneer de situatie rond een boom (op termijn) niet
houdbaar is worden bomen eventueel gekapt. Dit wordt per boom beoordeeld.
Uitwerking VO: Alle bomen zijn onderzocht door een onafhankelijke deskundige partij. Gebleken is dat de meeste
bomen vitaal zijn en een goede levensverwachting hebben. De wortelopdruk blijft voor de toekomst een belangrijk
aandachtspunt. Voor een acceptabele en toekomstbestendige situatie dienen van enkele bomen de wortels gesnoeid te
worden. Er worden 5 bomen gekapt, omdat zij wortelsnoei niet goed kunnen doorstaan en/of de stabiliteit van deze
bomen daardoor teveel wordt aangetast. Alle te behouden bomen worden in combinatie met het groot onderhoud
gesnoeid (onderhoudsnoei). Er worden 4 bomen op de huidige plek teruggeplant, waarbij de standplaats ondergronds
zoveel mogelijk wordt verbeterd. Eén boom (voor huisnummer 6) wordt gekapt en niet vervangen. Daarvoor vindt elders
herplant plaats (nader te bepalen).
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Het is erg als bomen worden gekapt voor meer parkeerplaatsen
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Er zijn voldoende parkeerplaatsen

26%

26%
Eens
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41%

Neutraal

Prima opheffen parkeerplaatsen voor meer ruimte bomen

18%

26%

Eens
Oneens

15%

30%
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Helemaal oneens

11%

Neutraal

Uitgangspunt: Er worden geen bomen gekapt voor parkeerplaatsen. Het is juist nodig om de bomen meer ruimte te
geven, om wortelopdruk tegen te gaan. Verruiming van boomspiegels gaat ten koste van parkeerplaatsen.
Uitwerking VO: Het is nodig én mogelijk om de bomen een ruimere standplaats te geven. Dit gaat ten koste van enkele
bestaande parkeerplaatsen. Er blijft echter voldoende parkeerruimte beschikbaar. Veel bewoners van de Eikenlaan
hebben een namelijk een uitrit en gelegenheid om op eigen terrein te parkeren.
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Voorkeur sfeerbeeld

7%

Foto 1
Foto 2

93%

Uitgangspunt: De wens van bewoners voor het principe van verhoogd parkeren (foto 2) wordt verder uitgewerkt in het
onderhoudsplan. Deze keuze sluit goed aan bij de wens om de bomen zoveel mogelijk te behouden, maar toch de
problematiek van wortelopdruk te verbeteren. Het is waarschijnlijk niet mogelijk om dit probleem volledig op te lossen.
Uitwerking VO: Het trottoir en de parkeerstrook worden op hetzelfde niveau gelegd. De bomen krijgen meer ruimte bij
deze keuze. De uitdaging is hoe aan te sluiten bij particuliere tuinen. Omdat de bestaande bomen een groot wortelpakket
hebben, is de wortelopdruk in de toekomst een terugkerend probleem.
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Voorkeur hoogwaardige beplanting

33%

Ja

67%

Nee

Meehelpen in onderhoud beplanting

33%

Ja

67%

Nee

Uitgangspunt: Het wordt lastig om sierbeplanting aan te laten slaan in sommige boomspiegels van de Eikenlaan, omdat
het wortelpakket van de bomen veel ruimte inneemt, de bomen veel water opnemen én veel schaduwwerking hebben.
Uitgangspunt is om beplanting in boomspiegels toe te passen wanneer deze 2 meter of groter zijn. Hoogwaardige
beplanting in de boomspiegels is alleen mogelijk wanneer bewoners bereid zijn om het onderhoud op zich te nemen. Zij
hebben (onder voorwaarden) dan ook keuzevrijheid in de soort beplanting. Wanneer er onvoldoende draagvlak is voor
participatie van bewoners, voorziet de gemeente de boomspiegels (waar mogelijk) van ‘standaard’ beplanting, die relatief
sterk is, maar door bewoners mogelijk wat saai gevonden wordt.
Uitwerking VO: Aangezien 9 bewoners hebben aangegeven te willen meehelpen in het groenonderhoud, biedt dit
kansen om hoogwaardiger beplanting toe te passen (meer sierwaarde), dan de beplanting die de gemeente standaard
toepast. Zonder participatie in het onderhoud, kiest de gemeente voor een ‘standaard’ beplanting, die sterk is, maar ook
saaier. Wanneer bewoners de beplanting verzorgen en regelmatig water geven, wordt de kans op aanslaan van de
planten verhoogd. De animo voor participatie door bewoners in het onderhoud aan beplanting en de keuze voor
mogelijke plantsoorten, komt terug op de informatiebijeenkomst over het Voorlopig Onderhoudsplan.

Participatie – aanvullende keuzemogelijkheid voor bewoners!!
Vraag onze groenmedewerkers naar de mogelijkheden voor participatie en plantsoorten.
Zij helpen u graag!
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Nu problemen met de riolering en ook eerder

11%

Ja
Nee

89%

Uitgangspunt: Problemen met de riolering dienen met groot onderhoud verholpen te worden.
Uitgangspunt VO: Er is een inventarisatie gemaakt van gebreken aan de riolering in de openbare weg en bij bewoners die
aangegeven wel eens problemen met de riolering te ervaren. Het hoofdriool blijft gehandhaafd en kan nog jaren mee. Er
zijn vooral problemen met de inlaten van huis- en kolkaansluitingen en er is plaatselijk sprake van wortelingroei. Deze
gebreken worden met de komende onderhoudswerkzaamheden verholpen.

Water blijft staan na hevige regenbui

30%
44%
Tot een half uur
Tussen een half uur en vier uren
Weet ik niet

26%

Uitgangspunt: Water op straat dient met groot onderhoud verholpen te worden.
Uitgangspunt VO: Alle verharding in de Eikenlaan wordt opnieuw aangebracht. De nieuwe bestrating wordt met
voldoende afschot aangebracht en er is aandacht voor het plaatsen van kolken op de juiste plek. Daarmee wordt voor de
komende jaren water op straat verholpen.
Handhaven huidige Openbare Verlichting
Uitgangspunt: De openbare verlichting is enkele jaren geleden aangepast. Vooralsnog is geen onderhoud nodig.
Uitwerking VO: De huidige lichtmasten staan aan de woningzijde aan de buitenrand van het trottoir. Vanwege de
invoering van verhoogd parkeren (trottoir en parkeerstrook liggen dan op hetzelfde niveau) worden lichtmasten aan de
even zijde verplaatst naar de erfgrens (voorkomen aanrijdschade bij in- en uitparkeren). Op een enkele donkere plek
wordt een lichtmast bijgeplaatst.
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