
 

 

 

Verslag bewonersavond Zandstraat 6 september 2022 

Aanwezig:  22 bewoners  

Namens gemeente:  
Wethouder Roland Slangen, projectleider Jo Claassen, toezichthouder Jack Mans. 
 
Namens BLM:  
Projectleider Chris Vroemen, werkvoorbereider Guido Kremer, uitvoerder Kevin Dorssers, notulist 
Sandra Timmermans. 
 
Wethouder Roland Slangen opent de avond en heet de aanwezige van harte welkom. Na een klein 

voorwoord vraagt hij aan de aanwezige nu er een nieuw regenwaterstelsel wordt aangelegd om zelf 

ook zoveel als mogelijk het eigen hemelwater af te koppelen van het vuilwater. 

Jo Claassen stelt de mensen van de gemeente en BLM die betrokken zijn bij het project Zandstraat 

voor aan de aanwezigen. Verder neemt Jo Claassen de bewoners kort mee terug in het voortraject en 

de totstandkoming van het ontwerp van de Zandstraat. 

Chris Vroemen van BLM informeert de bewoners verder over; 

 de fasering en planning 

 uitvoering van de werkzaamheden 

 hinder en bereikbaarheid 

 wat te doen bij eventuele schade 

 wijze van communicatie met de bewoners en bedrijven 

 Nona is de omgevingsmanager van BLM en 1e aanspreekpunt 

Vragen van de bewoners: 

Vraag Antwoord 

Waarom wordt er later 
begonnen en waarom is dit  
niet gecommuniceerd? 
 

Dit heeft puur te maken met de huidige  overspannen markt en 
gebrek aan personeel, waardoor er extreem lange 
leveringstijden zijn voor het verkrijgen van de benodigde 
materialen, zoals rioolbuizen en stenen.  
 

Komt er een trilling 
absorberende band bij de 
woningen? 

Ja, Tussen de gevels van de woningen en de straatklinker wordt 
een anti-trilling foam band  aangebracht die trillingen 
absorbeert. 
 

Hoe diep zit het grondwater? De peilbuizen zijn net aangebracht en moet nog worden 
gemeten, maar er wordt vanuit gaan dat pompen waarschijnlijk 
nodig zal zijn.  
 

Wordt het regenwater van het 
dak van de woningen ook 
afgekoppeld? 

Op het gedeelte waar het regenwater riool wordt aangelegd 
wordt op voorhand al een regenwater huisaansluiting aangelegd 
naar de woningen toe.  
Zodra het onderliggende gebied van de Sportlaan in zijn geheel 
ook is voorzien van een regenwater riool, dan pas worden deze 
regenwater huisaansluiting in de Zandstraat aangesloten op de 
regenpijpen van de woningen.  

Als ik het hemelwater afkoppel 
dan krijg ik water binnen want 

Het is de bedoeling dat alleen het dak aan de voorzijde van de 
woning straks wordt afgekoppeld. Voor degene die ook de 



 

dit ligt achter 20 cm lager dan 
aan de voorkant.  

achterzijde van hun dak willen afkoppelen moeten dit zelf doen 
en kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente.  
 

Is er extra toezicht op de 
auto’s die buiten het 
werkgebied staan. Zeker met 
het oog op de huidige 
bandenprikker? 

Nee, er is geen extra bewaking voorzien. We zullen de 
mogelijkheid bekijken of het mogelijk een camera te kunnen 
plaatsen bij de keten van BLM.  

Het ketenpark staat op mijn 
grondgebied; ik heb de 
kadastrale tekening bij me. 
 

Samen bekijken we de tekening.  
Het blijkt niet zo te zijn. Hier is al rekening mee gehouden.  

Hoe lang is mijn eigen oprit 
niet bereikbaar i.v.m. het 
opladen van de elektrische 
auto. Momenteel laad ik gratis 
op vanwege mijn 
zonnepanelen. Blijft dit dan 
gratis? 
 

Bij het ketenpark aan de Vlootbeekstraat is een laadpaal 
beschikbaar. De Gemeente verrekent dit naderhand met de 
aannemer. 

Er komt een drempel bij de 
Vlootveestraat / Zandstraat.  
Die moeilijker is voor 
vrachtwagens? 
 

Ja hier komt een drempelconstructie en de bocht wordt smaller 
gemaakt, zodat het minder aantrekkelijker is voor vrachtwagens 
om de Zandstraat als route te gebruiken die hun dan geen 
tijdwinst oplevert. 

Is het niet mogelijk om een 
verbod voor vrachtwagens in 
te stellen. Want nu is er heel 
veel overlast. 

Verkeersdeskundige van de Gemeente heeft zich hierin verdiept.  
De straat wordt smaller en onaantrekkelijker gemaakt om in te 
rijden voor vrachtverkeer. De tijd zal leren of dit het gewenste 
resultaat oplevert. Indien niet wordt gekeken naar wat dan nog 
kan.   
 

Hoe kan ik mijn woning te voet 
bereiken? Wat moet ik aan 
mijn gasten van de B&B 
communiceren? 

De woning blijft bereikbaar d.m.v. loopschotten of via het oude 
of reeds nieuwe trottoir wanneer dit is aangelegd. Nona onze  
omgevingsmanager komt hiervoor nog persoonlijk bij u langs om 
afspraken met u te maken. Nona gaat sowieso contact opnemen 
met alle ondernemers in de Zandstraat. 

Per wanneer gaat de busdienst 
stoppen op de Zandstraat 

Met ingang van 26 september gaat deze omrijden. 

Wat gebeurt er met de gres-
riolering? 

Deze worden vervangen door PVC leidingen tot aan de 
perceelgrens van de woningen.  

Nummer 17 geeft aan vijf jaar 
geleden veel problemen te 
hebben gehad met regenwater 
voor zijn huis. Gemeente heeft 
toen extra kolken geplaats en 
de vraag is komen deze extra 
kolken weer terug.  
 

Ja hetzelfde aantal kolken worden in de nieuwe inrichting terug 
geplaatst.  

 

Na de algemene vragenronde bestond de mogelijkheid om de tekeningen die op tafel lagen nader te 

bekijken en 1 op 1 vragen te stellen waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt. 

Rond 21:00 uur sluit Jo Claassen de informatieavond af en bedankte iedereen voor hun aanwezigheid 

en extra inbreng van aandachtspunten.  

                                                     ______________________________ 


