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Reactieschrift werkzaamheden Molenweg 
Opgesteld naar aanleiding van inloopmiddag 3-11-2016 

Reactie Antwoord 

De kruising JDP de Smitstraat, Molenweg, Ahornstraat is erg 
onoverzichtelijk. Vooral vanaf de Molenweg richting de Middelburgsestraat 
omdat er aan de rechter zijde van de weg auto’s staan geparkeerd. Kan hier 
nog eens goed naar gekeken worden om dit te verbeteren? 
 

De middenberm van de JDP de Smitstraat wordt verbreed en 
verlengd aan de zijde van de Molenweg. Hierdoor wordt de rijbaan 
van de Molenweg ter hoogte van de JDP de Smitstraat smaller. Ook 
wordt de beplanting uit de middenbaan omgevormd naar gras 
waardoor er een meer overzichtelijke situatie ontstaat.  
 

Er is behoefte aan fietsparkeerplaatsen bij de Berkenflat. Tijdens de 
vergadering van de VVE is hierover gesproken en voorgesteld 1 á 2 
parkeerplaatsen hiervoor op te offeren. Aan de gemeente de vraag of er 
beugels geplaatst kunnen worden. 
Graag zorgen voor goede bereikbaarheid en omleidingen tijdens de 
werkzaamheden. Ook voor fietsers. 
 

Het plaatsen van fietsparkeerplaatsen bij flats/woningen 
(fietsbeugels) wordt niet gefaciliteerd door de gemeente. Alleen bij 
openbare gelegenheden. U zal daarom een oplossing moeten 
zoeken op eigen terrein en/of gebruik maken van de bergingen 
onderin de flat. 
De flat is via meerdere zijden bereikbaar. In het contract met de 
aannemer is het verzorgen van omleidingen en het garanderen van 
de bereikbaarheid opgenomen. 
 

Is het mogelijk om tijdens de werkzaamheden in de Wilgenstraat een 
verbinding te maken met de Molenweg? 
 

De aannemer zorgt voor de bereikbaarheid (in het bijzonder voor 
hulpdiensten) en omleidingen. In dit geval kan er tijdens de 
werkzaamheden gebruik gemaakt worden van de rijbaan dan wel de 
parkeerstrook voor de flat. 
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De kruising Elzenstraat/Esdoornstraat is ontworpen als een plateau. Is het 
mogelijk dit ook toe te passen op de kruising Esdoorstraat/ Ahornstraat? 
In april heb ik via de email een vraag gesteld over de hoogte van 
inritconstructie Burg. Stemerdinglaan/ JDP de Smitstraat. Ik heb de reactie 
gehad dat er naar gekeken wordt, maar tot op heden is er niets aangepast. 
Gaat dat nog gebeuren? 
 

In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt een verkeersremmer 
in de Ahornstraat meegenomen als alternatief voor het gevraagde 
plateau in de Esdoornstraat/ Ahornstraat. 
De aanpassingen aan de inritconstructie Burg. Stemerdinglaan/ JDP 
de Smitstraat worden meegenomen tijdens de uitvoering van 
Molenweg e.o. fase 1. 
 

Langs de woningen MA vd Puttestraat 62-66 vindt ik dat er een trottoir moet 
komen voor de woningen evt met grasstrook. Geen sierheesters meer of 
struiken a.u.b. 
 

Het gedeelte tussen de huidige groenstrook en de flat is geen 
eigendom van de gemeente. Daarom kan de gemeente geen 
wijzigingen toepassen aan de openbare ruimte. De rozenstruiken in 
de groenstrook worden vervangen door een beplanting die weinig 
onderhoud vergt. 
 

Foute keus gemaakt met begin 30km zone in de Burg. Stemerdinglaan. 
Deze had tussen de Irenestraat en JDP de Smitstraat moeten beginnen. 
Het is bloedlink om in de bocht van de JDP de Smitstraat over te steken, 
vooral voor kleineren mensen. De weg is niet te zien en je wordt met de 
fiets gedwongen om af te stappen voor het oversteken. 
Ook graag een plateau op de kruising Ahornstraat/Esdoornstraat. Is nu een 
racebaan. 
 

De 30 km/uur-zone is toegepast ten behoeve van de gelijkwaardige 
kruising Burg. Stemerdinglaan/ Oranjeplein/ Lekstraat en de “shared 
space” op deze locatie. Daarom is gekozen de 30 km-zone te 
beperken tot dit deel van de Burg. Stemerdinglaan. 
Er worden aanpassingen aan de inritconstructie Burg. 
Stemerdinglaan/ JDP de Smitstraat gedaan tijdens de uitvoering van 
Molenweg e.o. fase 1. 
In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt een verkeersremmer 
in de Ahornstraat meegenomen als alternatief voor het gevraagde 
plateau in de Esdoornstraat/ Ahornstraat. 
 

Wanneer wordt de Dongestraat aangepakt? De Middelburgsestraat wordt 
wel aangepakt terwijl deze later is vernieuwd. Kunt u dit uitleggen? 
 

De kwaliteit van de riolering is vaak leidend voor de prioritering van 
projecten. De verkeerstechnische staat (kwaliteit weg) van de 
Dongestraat is beter dan de Middelburgsestraat. Daarom staat dit 
project niet op de planning voor komende 5 jaar. Door tussentijdse 
reparaties aan het wegdek wordt de weg veilig gehouden. 
 

Is het mogelijk een ondergrondse container te plaatsen op de hoek 
Middelburgsestraat/Molenweg in het openbaar groen? Wordt nu gebruikt als 
honden uitlaatplaats. 
 

Op basis van het spreidingsplan is het niet nodig nog een 
ondergrondse container in de Middelburgsestraat te plaatsen. Ook 
zijn er geen bezwaren binnen gekomen op de locatie van de 
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containers in de Middelburgsestraat waardoor de locatie 
heroverwogen moet worden. 
 

Kunnen er tijdens de werkzaamheden rijplaten gelegd worden tussen de 
Populierenstraat en de Wilgenstraat t.b.v. de bereikbaarheid? 
 

De aannemer zorgt voor de bereikbaarheid (in het bijzonder voor 
hulpdiensten) en omleidingen. In dit geval kan er tijdens de 
werkzaamheden gebruik gemaakt worden van de rijbaan dan wel de 
parkeerstrook voor de flat. 

Ik heb een garage achter mijn woning met uitrit in de Leenhoutstraat. Ik heb 
vaak last van geparkeerde auto’s voor mijn uitrit. Is het mogelijk NP in te 
straten zodat het duidelijk zichtbaar is? Een buurman verderop heeft dit ook. 
 

Er worden zogenaamde inritbanden toegepast bij uitritten van 
woningen. Hierdoor is het duidelijker zichtbaar dat er niet geparkeerd 
mag worden. Het aanbrengen van NP in de straat is daarom niet 
nodig. 

Het begin van de F. Leenhoutstraat wordt ca. 4,98m breed. Is dit smaller 
dan de weg nu? Mijn caravan is namelijk 2,30m breed en er kan dan nog 
maar net een vrachtwagen langs. 
 

De breedte van de rijbaan is in de nieuwe situatie gelijk aan de 
huidige situatie. 

Het wegdek van de Populierenstraat is bij regen een zwembad waardoor wij 
over de plassen moeten springen om in de tuin te komen omdat er geen 
trottoir is. Is het mogelijk om deze straat ook te herstraten? 
 

In 2000 is er een regenwaterriool aangelegd voor de afvoer van 
overtollig regenwater. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de 
plasvorming. Dit wordt nader onderzocht. Mogelijke oplossingen 
worden meegenomen tijdens de uitvoering van Molenweg en 
omgeving, fase 1. 
 

De Wilgenstraat is een doodlopende straat met aan het einde 17 garages. 
Blijven deze te allen tijde bereikbaar en kan ik deze blijven gebruiken om 
met de auto in- en uit te rijden? Graag tijdelijke voorziening voor 
bereikbaarheid plaatsen bijvoorbeeld door het park. Blijft het complex 
bereikbaar i.v.m. bewoners met beperkingen? 
Blijft het complex bereikbaar voor hulpdiensten? 
Worden wij hierover nog bericht? 
Is er een contactpersoon die wij kunnen bereiken? 
Complex heeft 72 appartementen. 
 

De aannemer zorgt voor de bereikbaarheid (in het bijzonder voor 
hulpdiensten) en omleidingen. In dit geval kan er tijdens de 
werkzaamheden gebruik gemaakt worden van de rijbaan dan wel de 
parkeerstrook voor de flat. 
Op enige dagen zal het niet mogelijk zijn gebruik te maken van de 
garages omdat de bestrating ter plaatse vervangen wordt. Hierover 
wordt door de aannemer vroegtijdig contact opgenomen met 
eigenaren en/of gebruikers van de garages. 
Voor uitvoering van de werkzaamheden ontvangt u namens de 
gemeente een brief met daarin de planning en naam en 
telefoonnummer van een contactpersoon van zowel de aannemer 
als de gemeente. Ook de aannemer zal u tijdens de werkzaamheden 
informeren over het verloop van de werkzaamheden en de planning. 
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Ik ben eigenaar van een garagebox achter Henri Dunantstraat 50, op het 
“kleine plein”. Graag tijdig informatie over afsluiting bij Henri Dunantstraat 
50. 
 

Garage eigenaren en -gebruikers worden voor zover deze bij de 
gemeente bekend zijn voor aanvang van de werkzaamheden 
geïnformeerd over de planning. 

Wegens verwijderen van de bomen zou er meer geluidsoverlast kunnen 
ontstaan vanaf de A58 dat weerkaatst op onze flat. Graag contact hierover. 
 

De individuele bomen die worden verwijderd dragen naar ons inzien 
nagenoeg niet bij aan het reduceren van het snelweggeluid. Hiervoor 
staan er bomen/groenstroken langs de snelweg en ook het groen op 
de begraafplaats zal dit geluid blijven verminderen. 
 

Graag er rekening mee houden dat het riool in de Irenestraat bij zware 
regenval snel vol zit en er water op straat staat. 
 

In de nieuwe situatie wordt het regenwater gescheiden van het vuil 
water afgevoerd. Hiervoor komt er in de nieuwe situatie een extra 
rioolbuis te liggen. De afvoercapaciteit van het nieuwe rioolstelsel is 
groter dan het bestaande riool. Er is rekening gehouden met 
maatgevende buien. 
 

Wij willen de rozen die voor onze flat in de MA van de Puttenstraat staan 
weg hebben. 
 

De rozen worden vervangen door beplanting dat weinig onderhoud 
vergt. 
 

M.A. van de Puttestraat parkeerhavens aanleggen. Er wordt nu aan beide 
zijden van de straat geparkeerd. Dat is een onveilige situatie. 
Attent zijn op bereikbaarheid hulpdiensten, met name in de Wilgenstraat. 
Doorgang maken van de Wilgenstraat naar de Populierenstraat om bij de 
auto te kunnen komen tijdens de werkzaamheden. 
 

De straat is te smal om parkeerhavens aan te brengen en het 2-
richtingsverkeer te handhaven. Door het trottoir aan de even-zijde 
van de M.A. van de Puttenstraat smaller te maken wordt de rijbaan 
breder. Mocht deze maatregel onvoldoende zijn dan wordt er 
bekeken of er (gedeeltelijk) een parkeerverbod kan worden 
toegepast aan de oneven-zijde van de M.A. van de Puttenstraat en 
deze parkeerplaatsen te compenseren ter hoogte van de 
begraafplaats. 
De aannemer zorgt voor de bereikbaarheid (in het bijzonder voor 
hulpdiensten) en omleidingen. In dit geval kan er tijdens de 
werkzaamheden gebruik gemaakt worden van de rijbaan dan wel de 
parkeerstrook voor de flat. 
Op enige dagen zal het niet mogelijk zijn gebruik te maken van de 
garages omdat de bestrating ter plaatse dan vervangen wordt. 
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Hierover wordt door de aannemer vroegtijdig contact opgenomen 
met eigenaren en/of gebruikers van de garages. 

Graag verkeersdrempel in de Ahornstraat bij voorkeur aan het einde van de 
straat. Auto’s rijden nu zonder te remmen de JDP de Smitstraat in waardoor 
dit een gevaarlijk punt is, ook voor kinderen. 
 

In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt een verkeersremmer 
in de Ahornstraat meegenomen. 
De middenberm van de JDP de Smitstraat wordt verbreed en 
verlengd aan de zijde van de Molenweg. Hierdoor wordt de rijbaan 
van de Molenweg ter hoogte van de JDP de Smitstraat smaller. Ook 
wordt de beplanting uit de middenbaan omgevormd naar gras 
waardoor er een overzichtelijkere situatie ontstaat.  
 

Graag snelheidsremmer in de Ahornstraat/kruising Molenweg. Nu zeer 
gevaarlijk, wordt hard gereden. 

In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt een verkeersremmer 
in de Ahornstraat meegenomen. 
De middenberm van de JDP de Smitstraat wordt verbreed en 
verlengd aan de zijde van de Molenweg. Hierdoor wordt de rijbaan 
van de Molenweg ter hoogte van de JDP de Smitstraat smaller. Ook 
wordt de beplanting uit de middenbaan omgevormd naar gras 
waardoor er een overzichtelijkere situatie ontstaat.  
 

Bestrating uitrit Molenweg 93 breder maken t.b.v. uitrit Molenweg 95. 
 

Deze aanpassing wordt meegenomen in de verder uitwerking van 
het ontwerp. Graag tijdens de uitvoering nogmaals hierover contact 
opnemen met de toezichthouder. 

Op het plan is te zien dat onze oprit breder is dan bij andere woningen in 
ons blok. Dit is in verband met 2 auto’s naast elkaar op de oprit. Graag deze 
situatie handhaven. Ook graag rekening houden met plaatsen van de kolk in 
combinatie met de oprit. 
 

De inrit zal met de zelfde breedte terugkomen in de nieuwe situatie. 
Met plaatsing van kolken proberen wij rekening te houden met de 
ligging van inritten. 

Wil graag een vooropname van ons huis in de Middelburgsestraat i.v.m. 
schade door trillingen veroorzaakt door bouwverkeer van andere fases. 

Vooropname van de Middelburgsestraat wordt  aansluitend 
uitgevoerd aan de Molenweg fase 1. U ontvangt een brief van de 
gemeente met nadere informatie. 

Brandgangen achter JDP de Smitstraat wordt verbeterd, graag ook aanleg 
OV door hangjongeren. 
Graag drempels in de JDP de Smitstraat aan kant waar geen straten op uit 
komen. Hier wordt veel te hard gereden. 
 

In het beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Vlissingen staat 
dat de gemeente geen brandgangverlichting toepast. De reeds 
aanwezige verlichting in de brandgangen is in eigendom van 
L’escault. 
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De middenberm van de JDP de Smitstraat wordt verbreed en aan de 
noordzijde wordt een parkeerstrook aangebracht. De verbreding van 
de middenberm zal naar verwachting het verkeer afremmen. 
 

“mijn” stukje Esdoornstraat is het enige zonder parkeervakken. De 
woningen aan de Middelburgsestraat 106-110a hebben ook geen 
parkeervakken in de buurt. De geparkeerde auto’s zorgen nu vaak voor 
onoverzichtelijke situaties. Meer parkeervakken in de directe omgeving 
zouden deze situatie verbeteren. 
 

Wij zien in dit gedeelte van de Esdoornstraat of in de nabije 
omgeving geen mogelijkheid om extra parkeervakken te creëren. Het 
parkeren op de rijbaan in dit gedeelte van de Esdoornstraat zal 
daarom gehandhaafd blijven. 

Graag snelheidsremmers in de JDP de Smitstraat De middenberm van de JDP de Smitstraat wordt verbreed en aan de 
noordzijde wordt een parkeerstrook aangebracht. De verbreding van 
de middenberm en versmalling van de rijbaan zal naar verwachting 
het verkeer afremmen. 
 

Wij hebben een invalideparkeerplaats in de Van Ginkelstraat. Graag een 
oplossing om dichtbij te kunnen parkeren tijdens de werkzaamheden. Zijn 
zeer slecht ter been. 
 

Hier wordt bij uitvoering van de werkzaamheden rekening mee 
gehouden door de parkeerplaats tijdelijk te verplaatsen in overleg 
met de eigenaar. Tijdens de uitvoering zal de aannemer en/of 
uitvoerder contact met u opnemen.  
 

Heb de ondergrondse container liever aan mijn kant van de 
Middelburgsestraat omdat ik al wat ouder ben. Staat nu aan de andere zijde 
gepland. 

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit 
over de inspraakreacties met betrekking tot de ondergrondse 
containers. Op korte termijn wordt u geïnformeerd over de uitkomst. 
 

Ondergrondse container 139 staat de dicht bij ingang kapsalon. Graag paar 
meter verplaatsen. 
In de brandgang naast de Lekvijver worden de bomen en struiken gesnoeid, 
maar niet in de zijpaadjes naar de Dongestraat. Willen jullie onze heg nr 57 
repareren/inplanten naar nummer 59. En er staat ook nog een struik in die 
er niet hoort. 
Zitten 2 lelijke putten in het wegdek. 
 

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit 
over de inspraakreacties met betrekking tot de ondergrondse 
containers. Op korte termijn wordt u geïnformeerd over de uitkomst. 
De werkzaamheden zijn nog in uitvoering. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen met de groenbeheerder van 
gemeente Vlissingen. 
De putten worden meegenomen in het structureel wegonderhoud. 
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Ondergrondse container 153: Op deze wijze is het niet mogelijk met de 
motor de tuin te verlaten en wij vrezen voor ongedierte. Ook zal de 
container de waarde van onze woning verlagen waardoor onze hypotheek 
onder water komt te staan. 
 

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit 
over de inspraakreacties met betrekking tot de ondergrondse 
containers. Op korte termijn wordt u geïnformeerd over de uitkomst. 
 

Vijver uitbaggeren De vijver is voldoende uitgebaggerd om te voldoen aan de eisen 
voor de waterkwaliteit en kwantiteit, die gesteld worden door het 
Waterschap. Indien nodig wordt door Gemeente/Waterschap actie 
ondernomen. 
 

In en rond mijn woning komt het vaak voor dat er een rioollucht hangt. Kan 
dit verband hebben met het gemaal dat er aan de Molenweg staat. Kan hier 
iets aan gedaan worden? 
 

Dit kan te maken hebben met onvoldoende ontluchting via de 
inpandige be- en ontluchting van uw huisaansluiting. Het gemaal aan 
de Molenweg is niet de oorzaak. 

Is het mogelijk drempels te plaatsen? 
Tussen huisnummer 33/35 is het trottoir verlaagd. Komt dit terug? 
De kruising JDP de Smitstraat/Stemerdingslaan is nu een vervelende bocht. 
Blijft dit zo? 

De middenberm van de JDP de Smitstraat wordt verbreed en aan de 
noordzijde wordt een parkeerstrook aangebracht. De verbreding van 
de middenberm en versmalling van de rijbaan zal naar verwachting 
het verkeer afremmen. 
Het aanbrengen van verlagingen bij brandgangen gaat ten koste van 
parkeerplaatsen en komt daarom in principe niet terug tenzij er een 
gegronde reden voor is. 
Dit probleem is bij ons bekend. Er worden aanpassingen aan de 
inritconstructie Burg. Stemerdinglaan/ JDP de Smitstraat gedaan 
tijdens de uitvoering van Molenweg e.o. fase 1. 

Ik zou graag de container die tussen Molenweg 73/75 gepland staan liever 
bij de brievenbus aan de overzijde zien. Reden is dat ik anders niet meer de 
caravan naast mijn huis kan zetten. Aan de overzijde is er genoeg plaats in 
het verlengde van de garageboxen. 

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit 
over de inspraakreacties met betrekking tot de ondergrondse 
containers. Op korte termijn wordt u geïnformeerd over de uitkomst. 
 

Lichtmast verplaatsen in de Stemerdinglaan naar scheiding van de 
woningen zoals toegezegd. 

Geen onderdeel van dit project. Is doorgegeven aan de betreffende 
projectleider. 

De JDP de Smitstraat waar wij een uitrit op hebben wordt ca. 65cm smaller 
waardoor wij niet meer met onze camper de oprit op- en af kunnen. Kan hier 
wat aan gedaan worden? 

Tijdens de verder uitwerking van het ontwerp wordt een oplossing 
bepaald bijvoorbeeld het toepassen van een bredere inrit. 

 


