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opmerking beantwoording

1 Waarom wordt het hofje niet meegenomen? De wortelopdruk hier zorgt voor problemen. Gaan we meenemen. De bomen die er nu staan worden verwijderd. Er worden nieuwe bomen teruggeplaatst. De bewoners van het 
hofje worden apart meegenomen in het ontwerptraject hiervoor. 

Is in het verleden toegezegd dat dit meegenomen zou worden. Graag zouden we zien dat de bomen weg gaan.  
2 Aub de huidige tegel NP (voor de garage) terugplaatsen. Wordt meegenomen in de voorbereiding en uitvoering. 

Aub lage banden terugplaatsen zodat ik met mijn auto goed mijn garage in kan rijden (verlaagde auto). Wordt meegenomen in de voorbereiding en uitvoering. 
3 Waarom wordt het hofje niet meegenomen? De wortelopdruk hier zorgt voor problemen en kosten. Ook dit stukje straat is 

hard toe aan onderhoud. 
Gaan we meenemen. De bomen die er nu staan worden verwijderd. Er worden nieuwe bomen teruggeplaatst. De bewoners van het 
hofje worden apart meegenomen in het ontwerptraject hiervoor. 

4 Waarom wordt het hofje niet meegenomen? De huidige bomen zorgen voor problemen. Missen lichtinval. Wellicht kunnen 
er kleine bomen terug komen. 

Gaan we meenemen. De bomen die er nu staan worden verwijderd. Er worden nieuwe bomen teruggeplaatst. De bewoners van het 
hofje worden apart meegenomen in het ontwerptraject hiervoor. 

5 Aandacht voor de aansluiting van Leeuwenhoekstraat (snelheidsremmend). Idem Boerhavelaan (1e deel na de Van 
Leeuwenhoeklaan). 

Het realiseren van een verhoogd plateau op de aansluiting van Leeuwenhoeklaan/Galvanistraat is een mogelijkheid. Bij de toekomstige 
inrichting van de Van Leeuwenhoeklaan zal deze optie bekeken worden maar nemen we nu nog niet mee in het project Galvanistraat. 
De afstand van de bocht Boerhavelaan/Van Leeuwenhoeklaan tot de eerste drempel is ca. 150 m. Hiertussen ligt de Galvanistraat. 
Aangezien het verkeer op de Van Leeuwenhoeklaan er rekening mee moet houden dat ze voorrang moet verlenen aan het verkeer van 
rechts (vanuit de Galvanistraat) heeft deze ook een zekere snelheidsbeperkende werking. Een lagere rijsnelheid op de Van 
Leeuwenhoeklaan maakt het uitrijden van de Galvanistraat wellicht iets gemakkelijker, maar heeft verder geen invloed op de rijsnelheid 
in de Galvanistraat zelf. Daarom vinden we de situatie nu acceptabel en bekijken we deze opnieuw als in de toekomst de Van 
Leeuwenhoeklaan heringericht gaat worden.  

6 Waarom wordt het hofje niet meegenomen? Is in het verleden wel toegezegd. De bomen geven overlast (wortelopdruk), 
banden staan omhoog. 

Gaan we meenemen. De bomen die er nu staan worden verwijderd. Er worden nieuwe bomen teruggeplaatst. De bewoners van het 
hofje worden apart meegenomen in het ontwerptraject hiervoor. 

7 Waarom wordt het hofje niet meegenomen? Is in het verleden wel toegezegd. Zou goed zijn om de bomen weg te halen, 
deze geven overlast en het straatwerk is hard toe aan onderhoud. 

Gaan we meenemen. De bomen die er nu staan worden verwijderd. Er worden nieuwe bomen teruggeplaatst. De bewoners van het 
hofje worden apart meegenomen in het ontwerptraject hiervoor. 

8 Het is gewenst om halverwege de straat een drempel mee te nemen om snelheid te beperken.  De gebruikelijke afstand tussen snelheidsbeperkende maatregelen (of tussen kruisingen van straten) in een 30 km zone is ca.100 m. De 
Galvanistraat is 100 m., vandaar dat in de straat zelf niet is voorzien in een drempel. Nadeel van een drempel midden in de straat zou 
betekenen dat er twee parkeerplaatsen komen te vervallen. Daarom os in de straat zelf niet gekozen voor een drempel.  

Extra emails + reacties op het ontwerp hofje 

1 Liever geen bomen terugplanten in het hofje.
De te verwijderen bomen worden vervangen voor nieuwe bomen. Deze blijven kleiner. Tevens plaatsen we de nieuwe bomen op 
voldoende afstand van de huisaansluitingen. 

Oude boomwortels verwijderen. Nemen we mee. 

2 Liever geen bomen terugplanten in het hofje.
De te verwijderen bomen worden vervangen voor nieuwe bomen. Deze blijven kleiner. Tevens plaatsen we de nieuwe bomen op 
voldoende afstand van de huisaansluitingen. 

Waar moeten de containers blijven als er lindebomen op de hoeken geplaatst worden? Er blijft na de herinrichting voldoende ruimte beschikbaar om de containers weg te kunnen zetten. 


