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vraagnr vraag / opmerking antwoord / wijziging

Algemene opmerkingen gehele plan

1 Worden watermeters ook vervangen? Nee, de werkzaamheden aan de waterleiding worden door het waterleiding bedrijf gedaan. Deze hebben 

aangegeven dat er geen werkzaamheden noodzakelijk zijn.

2 Meer lichtmasten / beter verlichtingsplan. Bij de presentatie van het voorlopig ontwerp wordt aangegeven wat er met de openbare verlichting gaat 

gebeuren.

3 Voorkeur voor kunststof roosters in plaats van grasbetontegels. Uit de Boom Effect Analyse blijkt dat verharding toepassen in de groenstrook een negatieve invloed op de 

bomen heeft. Daarom is dit niet in het ontwerp meegenomen.

4 Voorkeur voor geen grote groenvakken in verband met modderpoelvorming. Modderpoelen worden veroorzaakt door de geparkeerde auto's. In verband met negatieve invloed op bomen is 

ervoor gekozen dit niet in het ontwerp te wijzigen. 

5 Voorkeur bij eventueel te vervangen bomen voor naaldbomen (Lariks). Uit de boomeffectanalyse is gebleken dat er 2 bomen vervangen moeten worden.

6 Voorkeur bestrating terugbrengen als bestaand. De gebakken materialen worden weer teruggebracht.

7 Indien budget: gebakken materiaal in gehele plan doorzetten. Waar gebakken materiaal niet toereikend is, wordt aangevuld met betonstenen lijkend op bestaande gebakken 

materialen. Reeds toegepast in de Ockeghemlaan.

8 Eventuele plateau's / drempels voorzien van zelfde materiaal als in rijbaan (rood). Standaard worden de bovenvlakken van de plateau's in de hele gemeente uitgevoerd in geel.

9 Voorkeur voor wegversmalling in plaats van drempels. Wegversmallingen zijn geen optie met deze (lage) intensiteit. Tevens worden er geen drempels toegepast.

10 Indien mogelijk wens van hondentoilet. Het aanbrengen van een hondentoilet maakt geen deel uit van het project.

11 Diverse verzoeken / varianten voor afsluiten doorgaande route (palen). De Oranje Nassaulaan wordt niet afgesloten voor doorgaand verkeer.

12 Diverse verzoeken voor niet het afsluiten doorgaande route. Zie antwoord op vraag 11.

13 Splitsingen met Paltzerweg zijn onoverzichtelijk en de voorrangsregeling is niet bij iedereen even duidelijk. (Met name 

doorgaand verkeer op Paltzerweg).

Op de Paltzerweg worden gele borden geplaatst met de tekst: 'Let op! Rechts heeft voorrang.'

14 Straatnaamborden niet duidelijk zichtbaar. Locatie straatnaamborden kunnen indien gewenst worden aangepast.

15 Voorkeur voor meer parkeerplaatsen ter hoogte van het "pleintje" met name voor Oranje Nassaulaan huisnummer 22-

24 in verband met afwezigheid inrit op eigen erf.

Om parkeerplaatsen te maken moet het groen worden verwijderd. Uitgangspunt van het ontwerp is het 

handhaven van de bestaande groenvoorzieningen. Daarom is er geen ruimte voor extra parkeerplaatsen.

16 Voorkeur voor extra parkeerplaats voor Oranje Nassaulaan huisnummer 42, 43, 49 en 53. Zie antwoord op vraag 15.

17 Splitsing Oranje Nassaulaan-Dillenburglaan voorzien van punaise in plaats van een plateau. Standaard wordt bij herinrichting in de gemeente op een kruising een plateau toegepast.

18 Meer parkeerplaatsen dan huidig ter plaatse van Oranje Nassaulaan huisnummer 65-71 niet nodig voor bewoners zelf. Zie antwoord op vraag 15.

19 Huidig pleintje ter hoogte van Oranje Nassaulaan-Willem de Zwijgerlaan multifunctioneel maken (parkeren + spelen) 2 à 

3 parkeerplaatsen zouden voldoende zijn voor parkeren van bezoekers bos.

Zie antwoord op vraag 15.

20 Parkeerruimte aan overzijde Willem de Zwijgerlaan huisnummer 2-8 voorzien van grasbetontegels. Parkeren en keermogelijkheid wordt uitgevoerd in grasbetontegels.

21 Parkeerruimte aan overzijde Willem de Zwijgerlaan huisnummer 2-8 voorzien van huidig materiaal. zie vraag 20

Locatie specifieke opmerkingen

22 Ruimte voor Oranje Nassaulaan 1-7 geen opslagplaats van maken. Akkoord

23 Groenstroken ter plaatse van bocht bij huisnummer 7 voorzien van lage beplanting. Het voorlopig ontwerp gaat uit van de bestaande situatie. Tijdens de tweede infomatieavond wordt dit besproken. 

24 Groenstroken ter plaatse van bocht bij huisnummer 7 voorzien van meer parkeervakken. Zie antwoord op vraag 23.

25 Groenstroken ter plaatse van bocht bij huisnummer 7 niet voorzien van parkeervakken. Zie antwoord op vraag 23.

26 Voorkeur voor versmalling ter plaatse van Oranje Nassaulaan huisnummer 8-14 en 20-26 in plaats van drempel 16-18. Zie vraag 9

27 Doorsteek vanaf weg naar Oranje Nassaulaan huisnummer 31-33 door groenperkje. Doorsteek voor voetgangers kan gerealiseerd worden. Voor auto's is dit niet wenselijk.

28 Inrit huisnummer 14 breder maken. Is niet noodzakelijk en zal ook op kosten van de bewoner moeten gebeuren.

Afspraken / toezeggingen tijdens overleg

29 Intentie is om bomen zoveel mogelijk te behouden.

30 September volgt een 2e bewonersavond met presentatie waarin bewonerswensen, waar mogelijk zijn verwerkt.

31 Week voor bewonersavond stukken beschikbaar stellen op site van de gemeente.

32 Start uitvoering: eind 2015.

Gemeente De Bilt

Reconstructie Oranje Nassaulaan e.o. pagina 1 van 1


