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Vraag / ingekomen opmerking Antwoord / reactie gemeente Vlissingen 

Op de hoek van de W. van de Veldelaan / 
H. Segherslaan zijn nu parkeerplaatsen 
gesitueerd. In het herinrichtingsplan 
verdwijnen de parkeerplaatsen en wordt er 
een boom gepland. 

Intentie van de gemeente Vlissingen is een 
groenere entree van de woonstraten te 
creëren. De soort bomen moeten nog 
worden vastgesteld. Hierbij wordt gekeken 
naar bomen met een niet massieve kroon. 

Verzoek tot verplaatsen ondergrondse 

vuilcontainer naar overzijde H. Segherslaan 
vanwege halterende auto's. 

De ondergrondse afvalcontainers worden 

niet verplaatst naar de overzijde van de H. 
Segherslaan. 

Achterpaden tussen de W. van der 
Veldelaan en J. van de Capellelaan 
worden als onveilig ervaren. 

Alleen de achterpaden die in beheer en 
eigendom zijn van de gemeente Vlissingen 
worden opnieuw betegeld. De paden zijn 
verlicht via lichtmasten. De paden achter de 
woningen aan de H. Segherslaan 35 tot en 
met 37a zijn niet in beheer van de 
gemeente Vlissingen. 

Het aantal parkeerplaatsen in het 
projectgebied wordt teruggebracht, terwijl er 
een tekort is aan parkeerruimte. 

In het aangepaste plan is het aantal 
parkeerplaatsen nagenoeg gelijk gebleven. 
In de woonstraten haaks op de van der 
Helstlaan bedraagt het aantal bestaande 
parkeerplaatsen 180 stuks. In de nieuwe 
situatie wordt het aantal parkeerplaatsen 
177 stuks. In de van der Helstlaan blijft het 
aantal plaatsen gelijk. Parkeren wordt hier 
wel met een vakindeling aangegeven. 

In de plantstrook langs de Jan van 
Goyenlaan geen hoge bomen 
planten. 

In de plantstrook komen bomen met een 
open structuur en open kroon. 

In de plantstroken langs de zijgevels een 
loopstrook aanleggen voor het onderhoud 
van de woningen en erfafscheidingen. 

Langs de zijgevels met raampartijen en 
erfafscheidingen wordt een looppad van 
betonelementen aangelegd. Van maximaal 
60 centimeter breed. 

Op de hoek van de S. de Vliegerlaan / H. 
Segherslaan worden de parkeerplaatsen 
verwijderd, hier is een boom gepland. 

Intentie van de gemeente Vlissingen is een 
groenere entree van de woonstraten te 
creëren. 

Er is geen rekening gehouden met een 
bestaande uitrit. 

In smalle straten wordt een zogenaamde 
'overrijdbare’ betonband gebruikt met een 
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 hoogteverschil van 50 millimeter. Dit vormt 
de ontsluiting tot garages en inritten. 

Behouden voldoende beplanting en bomen 
in de wijk. 

De gemeente streeft er naar om voldoende 
groen en bomen in de wijk terug te laten 
komen. Vooral in de entree van de 
woonstraten. 

Er is wel een inrit op tekening aangegeven, 
maar geen verlaagde band. 

Als er een in,- uitritvergunning aanwezig is, 
wordt deze gerealiseerd. In het geval dat dit 
ontbreekt wordt na het verlenen van de 
vergunning de inrit in het werk 
meegenomen. 

Er is sprake van wateroverlast in onze tuin 
na de nieuwe inrichting van het achter 
gelegen parkeerterrein. 

Achter het trottoir wordt in de groenstrook 
een waterverzamelend element gelegd, 
waar water in de bodem infiltreert. 

Overlast door overmatige groei van 
braamstruiken. 

De groenstrook valt in het 6-jarig 
onderhoud. In kader van het onderhoud 
wordt de groenstrook opgeschoond. 

Buiten de perceelgrens is al meer dan 20 
jaar een strook gemeentegrond door ons 
verzorgd en bij de tuin getrokken. 

De huidige situatie blijft gehandhaafd. 

Wordt de inrit die we hebben in het nieuwe 
plan weer aangebracht? 

De gemeente Vlissingen vervangt alle 
verlaagde banden inritten door inritbanden. 

Er ligt nu een svt drempel voor onze uitrit. De huidige SVT drempel in de van der 

Helstlaan vervalt. 

Worden de brandgangen in het plan 
ook herstraat? 

De brandgangen in eigendom van 

de gemeente Vlissingen worden in 

het plan voorzien van nieuw 
materiaal. 

Lichtmast geeft veel licht in onze 
slaapkamer, ondanks de verduisterende 
maatregelen. 

In de 2e fase wordt hier verder op terug 
gekomen. Een oplossing kan zijn het 
plaatsen van een schildje in de lichtmast, 
dat de lichtmast aan de woningzijde zal 
afschermen. 

Bomen veroorzaken schade aan de 
riolering. 

In het plan worden de bestaande bomen 
gerooid. 

Niet onderhouden groen ter plaatse 
vervangen door een parkeerplaats. 

Bestaand groen wordt opnieuw ingericht en 
niet vervangen door een parkeerplaats. 

Er is parkeerdruk in de wijk, aantal 
parkeerplaatsen niet verminderen. 

Zie eerdere antwoorden over parkeerdruk. 

Toepassen van een overrijdbare band in 
verband met smalle rijbaan en ondiepe 
parkeervakken. 

In het herinrichting op diverse locatie waar 
een smalle rijbaan is, wordt een 
overrijdbare band toegepast. Bij ondiepe 
parkeerplaatsen worden geen overrijdbare 
banden toegepast door toegankelijkheid 
aanliggende percelen. 

Verzoek tot het plaatsen van een 
oplaadpaal voor elektrische auto's. 

De gemeente Vlissingen plaatst zelf geen 
palen, maar heeft een 
samenwerkingsverband met Allego. Een 
andere aanbieder mag ook. Deze verzorgt 
alle administratieve zaken. Hiervoor wordt 
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 in overleg een parkeerplaats aangewezen 
die niet op naam is. Deze is dus vrij te 
gebruiken voor alle elektrische auto's. 

Aanbrengen verhoogd kruisingsvlak. In het plan is voorzien van een verhoogd 
kruispunt 

Hekwerk rondom het handbalveldje 
vertoond gaten waardoor kinderen de straat 
op kunnen. In kader van veiligheid voorzien 
van een degelijk hekwerk. 

Het hekwerk wordt in de 2e fase vervangen 
door een draadstaalmat hekwerk, 
aansluitend aan het bestande hekwerk. De 
beplanting langs de rijbaan wordt gerooid 
en vervangen. 

Verzoek planten kleine bomen (kleiner dan 
8 meter) in de plantstrook tussen de J. van 
Goyenlaan. Tevens wortelbeschermende 
maatregelen nemen. 

Bomen die geplant worden hebben een 
open kroon en zijn gering van hoogte. In de 
plantstrook wordt een folie gebruikt om de 
percelen te beschermen tegen wortelgroei 
in de tuinen. 

Aanbrengen looppad voor onderhoud aan 
de woningen en schuttingen tussen 
plantsoen en percelen. 

Gemeente brengt een pad aan van 
betonplaten met een grootte van 1.500 
x 
600 millimeter. 

Aanduidingen in de wijk waar honden 
uitlaatplaatsen zijn. 

Er worden geen verwijzingen gemaakt voor 
het aangeven van de honden 
uitlaatplaatsen. De locaties vindt men op de 
website van de gemeente. Tevens hebben 
alle hondenbezitters deze informatie 
ontvangen. 

Opheffen rijbaan versmalling door de 
tegelverharding voor de ondergrondse 
afvalcontainer. 

De tegelverharding voor de ondergrondse 
afvalcontainer wordt in het gewijzigde plan 
niet aangelegd. 

Aanbrengen ‘Hond in de goot’ tegel in de 
wijk. 

Alle hondenbezitters zijn op de hoogte van 
de locaties van de honden uitlaatplaatsen. 
Handhaving wordt verzocht in de wijk vaker 
te patrouilleren, om zichtbaar aanwezig te 
zijn en overtreders aan te spreken. 

Wens tot aankoop van een strook openbaar 
groen grenzend aan de woning. 

Beide woningen vallen in de 2e fase van het 
plan. Gemeente heeft niet het plan grond te 
verkopen aan bewoners. 
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