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1 Mogen wij een plattegrond ontvangen? Aub geen boom voor mijn deur. Het Voorlopig Ontwerp is terug te vinden op de gemeentelijke website. In het zuidelijk deel van de Voltastraat worden geen 
werkzaamheden uitgevoerd. 

2 Kan de oprit bij nr. 2a breed genoeg gemaakt worden zodat de indraai met de aanhanger goed te maken is? Dit wordt meegenomen in de voorbereiding en uitvoering. 
Meer parkeerplaatsen. Het aantal officiële parkeerplaatsen (in dit gedeelte van de Voltastraat) neemt na de herinrichting toe van 17 naar 20 stuks. 
Een drempel op de hoek van de Pascallaan en Voltastraat. Dat nemen we mee. Al enige tijd ontvangen wij meldingen van de hoge snelheden op de Pascallaan. Daarom hebben we besloten op 

deze locatie een plateau mee te nemen. 
Verder: het plantsoen naast 2a is rommelig; de aanwezige bomen zijn dood in de toppen. Het plantsoen maakt geen onderdeel uit van het project maar wij zullen onze afdeling Groen vragen daarnaar te kijken en indien nodig 

actie op te ondernemen. 
3 Verlies van parkeercapaciteit. Het aantal officiële parkeerplaatsen (in dit gedeelte van de Voltastraat) neemt na de herinrichting toe van 17 naar 20 stuks. 

Eenrichtingsverkeer levert mij niks op; alleen maar meer omrijden. Het instellen van éénrichtingsverkeer heeft gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer wat inderdaad soms moet omrijden. Om het 
omrijden te beperken wordt er zorgvuldig gekeken naar de verkeerscirculaltie in de gehele buurt. Hiervoor wordt een plan opgesteld. 
Voor het fietsverkeer blijft de straat toegankelijk in beide rijrichtingen.

Ik krijg er een hoop ellende bij voor een niet bestaand parkeerprobleem. Vanwege de verouderde inrichting, verouderde materialen en de toenemende wortelopdruk wordt de straat aangepakt. Het doel is om de 
straat een kwaliteitsimpuls te geven waarbij naar alle relevante aspecten gekeken wordt: verkeer, groen, duurzaamheid enz. 

4 Kan de riolering ook aangepakt worden? Er worden periodiek inspecties uitgevoerd; daaruit is niet gebleken dat de hoofdriolering dermate slecht is dat deze aan vervanging toe 
is. Daarom wordt de riolering niet vervangen. Het kan wel zo zijn dat, waar nodig, de huisaansluitingen worden vervangen. 

We willen geen "druipende" lindebomen ivm plak op auto's. Dat is begrijpelijk. De gekozen soort is weliswaar een Linde maar deze geeft geen drup. 
5 Worden de containers weggehaald die dienen als erfafscheiding? Als gemeente kunnen wij geen objecten, zoals b.v. containers, weghalen op het terrein van bewoners. Deze melding zullen wij 

doorgeven aan Thuisvester. 
6 Mogen wij een plattegrond ontvangen? Het Voorlopig Ontwerp is terug te vinden op de gemeentelijke website. 
7 Mogen wij een plattegrond ontvangen? Het Voorlopig Ontwerp is terug te vinden op de gemeentelijke website. 
8 Misschien een verhoging van de Voltastraat naar de Pascallaan ivm hoge snelheden (indraaiend naar Voltastraat). Dat nemen we mee. Al enige tijd ontvangen wij meldingen van de hoge snelheden op de Pascallaan. Daarom hebben we besloten op 

deze locatie een plateau mee te nemen. 
Mag ik een plattegrond ontvangen. Het Voorlopig Ontwerp is terug te vinden op de gemeentelijke website. 

9 Slechte parkeergelegenheden; je kan beter schuine parkeervakken maken aan één kant van de weg. Dat zou inderdaad een optie kunnen zijn. Echter, de breedte van de straat (ca. 12 m.) maakt het realiseren van schuine parkeervakken 
alleen mogelijk als het trottoir gebruikt kan worden; deze ruimte is dan nodig om in en uit te draaien/parkeren. We vinden het belangrijk 
dat de stoep specifiek wordt aangelegd voor voetgangers; gekozen is voor verhoogde trottoirs in de straat. Bovendien levert het schuin 
parkeren niet meer parkeerplaatsen op ten opzichte van het aan beide kanten van de weg langsparkeren. Daarom is gekozen voor 
langsparkeren aan beide zijden van de straat, daar willen we graag aan vasthouden. 

Een drempel aan het begin van de straat. Dat nemen we mee. Al enige tijd ontvangen wij meldingen van de hoge snelheden op de Pascallaan. Daarom hebben we besloten op 
deze locatie een plateau mee te nemen. 


