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nr. Categorie 

vraagsteller 
Vraag inwoner Vraag 

categorie 
Terugkoppeling gemeente Waalwijk 

1 Bewoner Is het mogelijk om het aantal palen bij de 
bruggen te verminderen? 
 

Afzetpalen We zullen daar de palen verwijderen.  

2 Bewoner Is er in het kader van het hondenbeleid rekening 
gehouden met de uitlaatstrook langs het water. 
Kan daar ook een voetpad/struinpad in het 
ontwerp worden opgenomen? 
 

Hondenbeleid  We hebben het ontwerp aangepast en een 
struinpad opgenomen. 

3 Bewoner De opritten die aan de ingangen van de wijk 
liggen zijn erg steil/hoog. Kunnen deze worden 
aangepast? 
 

Verkeersveiligheid De opritten liggen er om de snelheid van 
gemotoriseerd verkeer terug te brengen naar 
loopsnelheid voor de aanwezige voetgangerszone. 
Ze voldoen aan de regels qua lengte en steilheid. 
We passen deze dus niet aan. 
 

4 Bewoner Is het mogelijk om langs het water een 
parkeerverbod in te stellen? Nu staan daar vaak 
auto’s; ook in de bocht. 

Parkeren Het is verboden om in de bocht te parkeren. Wij 
plaatsen daarom geen extra parkeerverbodsbord.  
Ter plaatse komen wel brede en hoge 
trottoirbanden. Deze banden ontmoedigen de 
automobilisten om daarlangs te parkeren. 
 

5 Bewoner Mag er op de gele kruisingsvlakken worden 
geparkeerd? 
 

Verkeersregelgeving Nee 
 

6 Bewoner De bomen in de Forestierlaan laten veel takken 
vallen. Kunnen deze worden vervangen? 

Groen De bomen hebben we pas gecontroleerd. Ze zijn 
redelijk/matig  gezond. Ze kunnen nog vijf tot tien 

jaar mee. Daarmee vallen ze buiten de opgave van 

de herinrichting. Om deze reden verleent de 
gemeente nu geen kapvergunning. 
 

7 Bewoner De uitrit aan straat voor onze ingang sluit nu 
niet recht aan op de garage. Kan dit worden 

aangepast in het nieuwe plan? 
 

Ontwerp Tijdens de uitvoering zullen we de uitritten zo 
aanleggen dat ze goed op de woonpercelen 

aansluiten.  
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8 Bewoner Ik ben een liefhebber van beukenbomen. Rood 

of groen. 
Groen We kijken waar we deze mooie bomen nog een 

plek kunnen geven.  
 

9 Bewoner Mogen wij meedenken in de keuze van het 
sortiment van de bomen en struiken die volgens 

het ontwerp in onze straat nieuw worden 

aangeplant? 

Groen Daar mogen inwoners zeker over meedenken. 
Binnenkort leggen we een aantal keuzes voor 

waaruit inwoners kunnen kiezen. De keuzes met 

de meeste stemmen nemen we mee in het 
ontwerp.  
 

10 Bewoner via mail Ik was benieuwd of het de bedoeling is dat het 
gehele gebied een losloopgebied blijft voor 

honden? 
 

Ontwerp Het huidige hondenterrein blijft zoals nu met deels 
een hondentoilet en deels een losloopstrook.  

11 Bewoner via mail Wat ik wel erg jammer vind is dat in het mooiste 
stukje van Waalwijk er voor wordt gekozen om 
de klinkers te hergebruiken. Willen jullie nu echt 

deze klinkers hier nu echt weer 30 jaar laten 

liggen, doe het dan in 1x goed. 

Ontwerp / 
Materialen  

De klinkers die er liggen zijn gebakken 
straatstenen en verouderen eigenlijk nooit. Er zijn 
geen mooiere en meer duurzame straatstenen te 

krijgen dan gebakken stenen. Ze zijn exclusiever 

en duurder dan betonstraatstenen. De kwaliteit is  
nog heel goed en ze zijn als nieuw als we ze weer 
omgedraaid in de straat leggen. 
 

12 Bewoner via mail Een hele hoop mensen hebben inmiddels veel 
geld in het verbouwen of bouwen van hele 

mooie huizen in deze buurt gestoken, daar hoort 
dan ook een mooie straat met mooie 
lantaarnpalen bij volgens mij. 
 

Verlichting De lantaarnpalen zijn nog in goede conditie en al 
in de led-uitvoering. Deze worden dus niet 

vervangen. Daar waar nodig worden ze iets 
verzet. 
 

 


