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Vraag en Antwoord 
 
Project:  Heemraadsweg e.o. te Ouderkerk aan den IJssel 

Onderdeel: Voorlopig ontwerp 

Datum: 3 november 2020 

 

Hieronder treft u een overzicht van de vragen die vaak worden gesteld tijdens informatieavonden. In dit overzicht 

zijn de vragen beantwoord voor het project Heemraadsweg e.o.   

 

De vragen zijn als volgt gerubriceerd:  

 

1. Ontwerp 

2. Riolering 

3. Groen 

4. Spelen 

5. Openbare verlichting 

6. Bereikbaarheid en uitvoering 

7. Overige 

 

1. Ontwerp 

1.01 Vraag Met hoeveel centimeter wordt er opgehoogd?  

 Antwoord Op de ophoogtekening, te vinden op de webpagina van het project, staat om de circa 20 meter 
aangegeven wat de ophoging ongeveer zal zijn.   

   

1.02 Vraag Kunnen de opritten en tuinen ook opgehoogd worden? 

 Antwoord De gemeente hoogt alleen de openbare ruimte op. Dit is de ruimte die eigendom is van de 

gemeente. Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het ophogen van de tuin en oprit. 

Wij adviseren om de oprit of tuin gelijktijdig, of na het ophogen van de straat, op te hogen. Als 

huurder van een woning wordt u geïnformeerd door de verhuurorganisatie.  

   

1.03 Vraag Onze tuin grenst aan de openbare ruimte. Na de ophoging zal er flink hoogteverschil zijn. 

Kan ervoor worden gezorgd dat wij geen wateroverlast ondervinden? 

 Antwoord De gemeente zorgt ervoor dat het afschot van de weg naar de kolken (putten) is gericht, zodat het  

water van het openbare gebied niet de tuinen in loopt.  

   

1.04 Vraag Komen er extra parkeerplaatsen? 

 Antwoord Ja, er komen 16 extra parkeerplaatsen bij.  

   

1.05 Vraag Wordt er rekening gehouden met laadpalen voor meer elektrisch rijden in de toekomst? 

 Antwoord Nee, de gemeente laat het plaatsen van laadpalen over de marktpartijen. Een aanvraag voor een 
laadpaal kan worden ingediend via www.openbaarladen.nl. 
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2. Riolering 

2.01 Vraag Wordt de riolering in de gehele wijk vervangen? 

 Antwoord Ja, de riolering wordt in de gehele wijk vervangen. 

   

2.02 Vraag Wordt het riool vervangen tot aan mijn woning? 

 Antwoord Ja, het riool wordt vervangen vanaf het hoofdriool tot aan de woning. Op de erfgrens wordt een 

inspectieputje geplaatst. 

 

3. Groen 

3.01 Vraag Er staan te veel bomen in de wijk. Kunnen deze gekapt worden? 

 Antwoord Het beleid van de gemeente is dat er 10% meer bomen bij moeten komen. Dit betekent dat er niet 

zomaar bomen gekapt zullen worden. Als bomen wel gekapt worden, worden deze vervangen 

door nieuwe bomen.   

   

3.02 Vraag Waarom worden er bomen gekapt? 

 Antwoord Alle bomen binnen het project zijn onderzocht. Er is beoordeeld wat de effecten van de  

werkzaamheden zijn op de levensvatbaarheid van de bomen. Als er uit dit onderzoek blijkt dat de 

boom een beperkte levensvatbaarheid heeft na uitvoering van de werkzaamheden, wordt deze 

gekapt. 

 

4. Spelen 

4.01 Vraag Hoe gaat de nieuwe speeltuin eruit zien? 

 Antwoord Er is nog geen ontwerp voor de nieuwe speeltuin. We nemen graag uw wensen mee in het 

ontwerpen van de nieuwe speeltuin. Op basis van uw wensen maken we drie ontwerpen. 

Vervolgens kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete ontwerp. Het ontwerp met de meeste 

stemmen wordt gerealiseerd.  

 

5. Openbare Verlichting 

5.01 Vraag Ik heb last van het licht van de lantaarnpaal voor mijn woning. Kan hier iets aan gedaan 

worden?  

 Antwoord De lantaarnpalen die terugkomen zijn voorzien van led-licht. Dit zorgt ervoor dat het licht niet veel 

naar boven schijnt, maar vooral naar de zijkant en naar beneden. Hierdoor ervaart u 

hoogstwaarschijnlijk minder of geen last van het licht.   

   

5.02 Vraag De lantaarnpalen bij het Parkzicht staan in het ontwerp bij het voetbalveld. Kunnen deze 

aan de andere kant geplaatst worden? 

  Ja, we hebben het ontwerp aangepast en de lantaarnpalen staan nu aan de kant van de 

woningen.  

   

6. Bereikbaarheid en uitvoering 

6.01 Vraag Hoe lang gaan de werkzaamheden duren? 

  De werkzaamheden duren ruim een jaar. De exacte planning wordt later bekend gemaakt.  

   

6.01 Vraag Hoe zorgt de gemeente dat de wijk bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden? 

 Antwoord Door in fasen te werken blijft de wijk bereikbaar, voor zowel bewoners als ook voor 

hulpdiensten. Het kan echter zijn dat u uw auto tijdelijk elders in de wijk moet parkeren.  

Woningen blijven te voet altijd bereikbaar. Er worden tijdelijke loopschotten aangelegd.  
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