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nr. Categorie 

vraagsteller 
Vraag/opmerking inwoner Vraag 

categorie 
Terugkoppeling gemeente Waalwijk 

1 Bewoner 
Groenewoudlaan 98 

Wij geven nadrukkelijk de voorkeur voor stil 
asfalt in verband met verkeerslawaai. 

Geluid Bij de keuze van het soort asfalt kijken we ook 
naar geluidsbelasting. Door een wegdek aan te 

leggen met een fijne textuur, kunnen we ervoor 
zorgen dat de bandentrilling onderdrukt wordt. Het 

geluid van de motoren van (vracht)auto’s kunnen 
we daarmee niet verminderen. 

2 Bewoner 
Groenewoudlaan 8 

Graag meer parkeervoorzieningen.  Parkeren De ruimte binnen het bestaande ruimte is beperkt. 
Wij hebben ons best gedaan, maar binnen dit 
plangebied is helaas geen ruimte meer te vinden 

voor extra parkeerplaatsen. Dit zou ten kosten 
gaan van functies als waterberging, groen/bomen. 
Deze vergroten de leefbaarheid van het gebied. 

3 Bewoner 
Groenewoudlaan 24 

Verzoek om parkeerplaatsen breder te 
maken in verband met in- en uitstappen. 

Parkeren Bij de realisatie van het plan worden de 
parkeervakken langs de weg dieper gemaakt. De 

extra ruimte bevordert de veiligheid. 

4 Bewoner 
Groenewoudlaan 18 

De laan recht laten en geen kronkelpad van 
maken. Langs de grachten is voldoende 
ruimte om wildgroei te laten groeien en de 
definitie laan gaat op deze manier verloren. 
 

Voetpad  Tijdens de inloopavond hebben wij de visualisatie 
van het plan voor de beuken laten zien en 
besproken. Het pad wordt enigszins slingerend 
aangelegd en blijft daarbij binnen de maten van 
het huidige pad. In combinatie met de beplanting 
die straks onder de bomen komt, geeft dit een 

meer natuurlijke beleving aan de wandelaars. 

5 Bewoner 
Groenewoudlaan 18 

Naar de huizen toe liggen gresbuizen. 
Worden deze vernieuwd? 

Riolering Oude rioolbuizen en de rioolaansluitingen naar de 
huizen worden vervangen. 

6 Bewoner 

Groenewoudlaan 18 

Weg wordt versmald alle hulpdiensten 

kunnen ook niet passeren in de spitstijden 
waarop wel de meeste ongelukken gebeuren. 
Bus stopt ook op de doorgaande weg zodat al 
het verkeer stil komt te vallen. 

Bereikbaarheid De weg blijft functioneren als ontsluitingsweg (tot 

50km/uur) waar alle voertuigen toegang tot 
hebben. De hulpdiensten en de busvervoer dienst 
zijn voor dit plan geïnformeerd. Ze gaan ook 
akkoord met de plannen. Het blijft toch op 
momenten een drukke weg waar het verkeer 
vertraagd wordt. 
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7 Bewoner 

Groenewoudlaan 2 
Bestaande parkeerplaats handhaven. Parkeren We hebben naar deze specifieke situatie gekeken 

en daarbij in samenspraak met de buren tot de 
conclusie gekomen dat dit mogelijk is. 

8 Bewoner 

Groenewoudlaan 86 

Omdat er geen parkeermogelijkheid is voor 

perceel 86 zou ik graag 2 x op-/afrit willen 
realiseren in verband met parkeren op eigen 

perceel. Dit omdat het moeilijk is om 
achteruit af of op te rijden. 

Parkeren Wij kunnen helaas geen uitzondering maken op de 

regel dat een aan een straat gelegen woning recht 
heeft op één uitritconstructie. Het verplaatsen bij 

meerdere voertuigen moet op eigen terrein 
gebeuren.  

9 Bewoner 
Groenewoudlaan 52 

Elektrisch reclamebord bij de benzinepomp 
belemmert het zicht bij uitrijden 
benzinepomp. 

Belemmering 
uitzicht 

We zullen in overleg met de contactpersoon van 
het tankstation kijken of we de situatie/ veiligheid 
bij de herinrichting kunnen verbeteren. 

10 Bewoner  
Groenewoudlaan 88 

Graag aandacht voor oprit tegenover 88. 
Deze graag rolstoelvriendelijk aanleggen. 

Toegankelijkheid We zullen bij de uitvoering van het werk hier extra 
op letten. We toetsen dit vervolgens samen met 
de gebruiker.  

11 Diverse bewoners Hoe gaat de groenstrook eruit zien bij de 
wadi’s voor de huizen. En wat gebeurt er dan 

met de huidige bomen? 

Inrichting 
groen/beplanting 

Voor de groenstrook met de wadi’s moet nog een 
beplantingsplan worden gemaakt. Veel van de 

bomen Essen zijn niet gezond (Essentaksterfte). 
We zullen alle bomen verwijderen en daarvoor 
zullen nieuwe en meer gevarieerde bomen en 
struiken worden geplant. De ondiepe wadi’s zullen 
van te voren geschikt worden gemaakt door 
middel van grondverbetering. Het beplantingsplan 
zullen wij vooraf nog aan de bewoners voorleggen.  

     

 


