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Aan de bewoners van de Lepelaarstraat
(Fuutstraat tim Roerdomp) en omgeving,

Onderwerp

Bewonersbrief Lepelaarstraat (Fuutstraat t/ m Roerdomp)

Geachte heer/mevrouw,
Op dinsdag 28 juni 2016 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd. Hierbij is een conceptontwerp voor de herinrichting van de Lepelaarstraat (gedeelte Fuutstraat tim Roerdomp) gepresenteerd.
Tijdens de avond is er overwegend zeer positief gereageerd op het conceptontwerp en op de wijze waarop
de gemeente de aanwonenden bij de plannen heeft betrokken. In deze brief informeren wij u over de
uitkomst en het vervolg.
Definitief ontwerp
De verkeersveiligheidsmaatregelenin het conceptontwerp zijn positief ontvangen. De groene uitstraling
van de Lepelaarstraat wordt ook zeer belangrijk gevonden. Naar aanleidingvan de opmerkingen en
suggesties uit de inloopavond hebben we een definitief ontwerp gemaakt. De belangrijkste aanpassingen
aan het conceptontwerp bestaan uit:
o het niet kappen van de scheve plataan bij het parkeerterrein;
o de nieuwaan te planten bomen worden van de soort Spaanse aak in plaats van de Rode esdoorn;
o hertshooi als onderbeplanting wordt vervangen door kardinaalsmuts.
Op onze website (www.waterland.nl) onder 'Werk in uitvoering' kunt u de tekening van het definitief
ontwerp bekijken. In de bijlage vindt u de binnengekomen vragen en opmerkingen met onze
beantwoording. Deze documenten zijn de komende twee weken ook in te zien in het gemeentehuis.
Planning
In de week van maandag 25 juli 2016 starten we met de eerste fase, de herbestrating van het parkeerterrein
ter hoogte van het sportpark. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Wagelaar BV en
namens de gemeente begeleid door de heer J. Verleg. Gedurende de werkzaamheden zal de aannemer u, in
overleg met de gemeente, op de hoogte houden van de voortgang. \V'ij verwachten dat de totale
werkzaamheden ongeveer 2 maanden duren.
Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, wat inhoud dat wij niet alles
tegelijk uitbreken, maar werkbare vakken uitbreken. Het is echter niet uit te sluiten dat u enige hinder
ondervindt van de werkzaamheden. Om de hinder tot een minimum te beperken vragen wij u om uw
bijdrage te leveren door:
o voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto's te parkeren op de aangegeven weggedeelten;
o aanwezige beplanting die overhangt boven de stoep of rijbaan terug te snoeien tot aan de erfgrens;
o medewerking te verlenen op verzoek van de aannemer en/ of gemeente.
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Vragen en contact gegevens

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer J. Verleg, bereikbaar op
telefoonnummer (0299) 658574 of via e-mail opj.verleg@waterland.nl.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Debbie Nuijten
coördinator Openbare \Verken
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Bijlage: Opmerkingen inloopavond Lepelaarstraat te IIpendam 28 juni 2016
OP-/AANMERKINGEN

I WENSEN

BEANTWOORDING

1 . lis het mogelijk om een hoogtebeperking aan te brengen bij
de toegang van het parkeerterrein bij het sportpark om te
voorkomen dat er door grote vrachtauto's geparkeerd kan
worden? Vrachtauto's op het parkeerterrein is een grote
ergernis van veel bewoners.

11·

2. In het nieuwe ontwerp kunnen de zwembus en
kermiswagens niet meer keren op het parkeerterrein.

2.

3 . Kan het hemelwater in de straat losgekoppeld worden van
het vuilwaterriool?

3 . Om de hele straat te voorzien van een gescheiden stelsel
wordt vrij kostbaar. Wel is er besloten om de straatkolken in
het parkeerterrein los te koppelen van het vuilwaterriool en
gescheiden af te laten voeren naar de sloot.
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Op dit moment zien wij geen aanleiding om het gebruik van
het parkeerterrein te wijzigen door het aanbrengen van een
hoogtebeperking. Tevens willen we de tennisvereniging
bereikbaar houden met vrachtwagens voor laden en lossen
van goederen.
Deze zullen nu rond moeten rijden of keren op een kruising.

4.

De grote boom in de Lepelaarstraat bij de in- I uitgang van
voetbalvereniging IIpendam graag verwijderen en vervangen
voor een nieuwe kleinere boom.

4.

s.

Hertshooi als onderbeplanting is naar onze mening een
verkeerde keuze! Graag kijken naar een alternatief!!

5 . In plaats van hertshooi planten we kardinaalsmuts als
onderbeplanting.

Is het mogelijk om onder de bomen een bak te maken met

7. Graag zouden we de bomen nabij de Leeuwerikstraat 5
meter korter hebben.

6. De grond in de groenvakken komt een paar cm lager te liggen
dan de straat, er wordt geen bak van gemaakt. De vakken
worden goed dicht gezet met beplanting, zodat honden hier
niet gemakkelijk in kunnen komen.
7 . De bomen kunnen niet dusdanig ingekort worden. We zullen
wel bekijken of het nodig is om ze in de winter te snoeien.

8.

De bomen in het plantsoen bij Fuutstraat 1 t/rn 23
aanpakken.

8.

Deze straat is niet opgenomen in dit project, deze bomen
worden in de toekomst aangepakt.

9.

De kolk tegenover Roerdomp 7-9 werkt niet meer. Graag
I iemand naar laten kijken!

9.

De melding is doorgegeven aan de buitendienst van de
gemeente. Zij zullen dit probleem verhelpen.

Deze boom wordt niet verwijderd. De boom is
beeldbepalend en zal alleen gesnoeid worden.

I
6.

I hertshooi? Om te voorkomen dat de perken een uitlaatplaats
[worden voor honden.
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Volgens de uitgangspunten en het advies van de politie niet.
Echter in de praktijk kan dit wel eens helpen. Na de
herinrichting wordt de nieuwe situatie geëvalueerd.
Eventueel wordt er dan alsnog een bord geplaatst.

Waarom wordt de "scheve" plataan bij het parkeerterrein
gekapt en wordt er niet gekeken naar de geparkeerde
vrachtauto's en de grote container die het parkeerterrein
ontsieren? Laat alle platanen rondom het parkeerterrein
staan!
12 . 'Indien er nieuwe bomen worden geplant dan groen bomen
en geen rode bomen.

11.

Besloten is om de plataan te behouden. Parkeren en
laden/lossen van grote vrachtwagens moet mogelijk blijven.
De container gaat weg, hierover is momenteeloverleg.

Leg 'echte' verkeersdrempels aan zoals in de Lepelaarstraat
tegenover de school en de Fuutstraat (tegenover speelveld)

I 13.

Kan er in dit gedeelte van de Lepelaarstraat een
herhalingsbord met 30km -zone worden geplaatst?

I
I
11.

13.

I

I

12 . De boomsoort is gewijzigd in bomen met groen blad,
namelijk de soort Spaanseaak.
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In ons ontwerp is gekozen voor drempelplateau's. Dit zorgt
Ivoor een gelijksvloerse kruising waar alle weggebruikers,
waaronder mindervaliden, baat bij hebben. Een drempel en
l
e
I en drempelplateau hebben dezelfde remmende werking.

