
           
        

 
 
 
 
 

  
    
 

 
 
 

       

        
   

       
    

    

 
 
 

  
 

          
        

             
       

 
 

             
    

     
 

 
             

 
         

         
  

      
       
   

      
        

  
      

      
         

 

      
      

       
        

       
        

        
     

   
        

      
      
       

Diversen 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

1184368 / 1253270 30 oktober 2020 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

J. Peene Paul Krugerstraat 1 0118-487087 

ONDERWERP 

Reactieschrift Assumburg 

Geachte heer/mevrouw, 

Zoals u weet zijn we al enige tijd bezig met het voorbereiden van de 
herbestratingswerkzaamheden in Assumburg. Omdat we het belangrijk vinden om dit in 
samenspraak te doen met u als bewoner van deze wijk, heeft u gelegenheid gehad om te 
reageren op de geplande herbestratingswerkzaamheden in Assumburg en de rest van 
Bossenburgh. 

Op 9 juni jl. is er een telefonisch spreekuur geweest waar u kon reageren op de geplande 
herbestratingswerkzaamheden en waar we uw vragen konden beantwoorden. U kon ook uw 
reactie kwijt via een online reactieformulier. 

Reactieschrift 
U als bewoner van Bossenburgh had tot 10 juni jl. de gelegenheid om uw reactie op het 
ontwerp kenbaar te 
maken. Verschillende reacties zijn binnen gekomen en we willen u hiervoor bedanken. Deze 
reacties zijn verzameld en in het reactieschrift hieronder vindt u onze toelichting. 
Opmerking Antwoord 
We hebben overlast van de boom naast 
huisnr. 35, kan deze verwijderd worden of 
grondig worden gesnoeid? 

Deze zal verwijderd worden. Op dezelfde 
plaats of elders zal een andere boom terug 
geplant worden. 

We hebben gehoord dat er een 
locatiebezoek is geweest. Wij willen juist 
graag het groen behouden in de straat, is dat 
mogelijk? 

Er is inderdaad een locatiebezoek geweest 
met diverse bewoners. Na verder onderzoek 
te hebben gedaan blijkt dat een tweetal 
bomen in de straat van slechte kwaliteit zijn. 
Deze zullen gekapt worden, tevens zullen de 
2 kleinere bomen in de straat gekapt worden. 
Voor de 2 grotere bomen die gekapt worden 
zullen weer nieuwe bomen voor 
teruggeplaatst worden. 

Een boom in mijn voortuin wil ik graag 
verwijderen. Kunnen jullie de wortels van 

De boomstronk zullen we niet verwijderen. 
Wel eventuele wortels onder het trottoir. Het 

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G 

mailto:GEMEENTE@VLISSINGEN.NL


    
 

         
      

     
  

        
     
     

     
      

      
      

     
     

     
        

 

        
      

     
       

       
   

       
       

      
          

     

       
      

     
       

   

       
    

     
     

      
      

    
        

    
       

     
        

    
         

    
 

              
              

         
  
  
  

 
 

            
            

           
    

 

deze boom ook verwijderen? verwijderen van de boomstronk op eigen 
terrein kan met de aannemer besproken 
worden, maar dit gaat buitenom de 
gemeente. 

Vanuit Assumburg ligt er nog een smalle weg 
waardoor Doornenburg bereikbaar is. Kan 
vanwege het slechte zicht (vanuit 
Assumburg) hier een spiegel worden 
geplaatst op de hoek van Doornenburg? 
Omdat in de zijstraat (Assumburg) vaak 
auto’s geparkeerd staan is het indraaien naar 
Doornenburg niet gemakkelijk. Kunnen hier 
grasbetontegels aangelegd worden? Is de 
speelplaats en brandgang bewust onverlicht? 
Wat is de visie op ‘wild’-parkeren van de 
gemeente? 

We zullen tijdens de uitvoering bekijken of we 
er voor kunnen zorgen dat er beter 
Doornenburg ingedraaid kan worden. De 
lichtmast zal daar dan ook verplaatst moeten 
worden. Een spiegel zal er vooralsnog niet 
geplaatst worden. 
Wij zijn niet voornemens verlichting aan te 
brengen in de brandgang en speeltuin. 
Over ‘wildparkeren’ is geen specifieke visie, 
dit gebied valt in een 30 km/h zone en de 
daarvoor geldende regels hanteren wij. 

Kan de bestrating in de brandgang van 
Assumburg 18 naar Doornenburg 121 ook 
opnieuw bestraat worden vanwege plassen 
water na regenval? Verder mis ik de 
ondergrondse containers. 

De bestrating in deze brandgang zullen we 
ook meenemen in dit herbestratingsbestek. 
De brandgang zal gedeeltelijk herbestraat 
worden. De ondergrondse containers worden 
nu niet geplaatst. Hiervoor is een 
inspraakprocedure nodig. Dit zal op een 
ander moment plaatsvinden. 

Kan de boom aan de achterzijde van woning 
99 Doornenburg verwijderd worden? 

Deze zal verwijderd worden. Hier zal een 
andere boom geplant worden. 

Kan de lichtmast naast Assumburg 16 niet in 
het trottoir worden geplaatst? 

Deze lichtmast zal niet in het trottoir maar in 
de groenstrook worden geplaatst. 

Tevens hebben wij begin juli ook met een aantal bewoners gesproken over de geplande 
werkzaamheden in Assumburg. Er zijn toen een aantal zaken besproken waar we in dit 
reactieschrift op terug komen. Het gaat om de volgende zaken: 

- Parkeerdrukmetingen 
- Bomen 
- Speelplaats 

Parkeerdrukmetingen 
Verschillende bewoners hebben aangegeven dat er een parkeerprobleem in de wijk is. De 
bewoners van Assumburg willen graag dat bij de achterzijde van de woningen met 
huisnummer 37-59 en 61-77 extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden op het huidige 
grasveld/plantsoen (zie onderstaande locatie). 

Blad 2 behorend bij 1184368 / 1253270 



    
 

              
  

           
          

            
        

          
             

          
     

 
   

           
           

             
    

             
               

        
           

         
                 
       

               
           

 
           

               
 

 
         

 
 

         
     

   
 

   
            

       
           

  
 

              
       

           
     

 
       

 
 

 
   

  
 

De gemeente heeft de vraag onderzocht. Om de volgende redenen worden hier geen extra 
parkeerplaatsen gerealiseerd: 

- Deze groenstrook is onderdeel van de hoofdgroenstructuur van de gemeente 
Vlissingen. De hoofdgroenstructuur is vastgelegd in bestemmingsplannen en komt niet 
in aanmerking voor een andere bestemming. Enkel bij hoge uitzonderingen is dit 
mogelijk waarbij ook de gemeenteraad moet instemmen. 

- Uit de parkeerdrukmetingen (zie website www.vlissingen.nl/bossenburgh) blijkt dat de 
meeste parkeerplaatsen bezet zijn, maar dat er nog wel circa 30% van de 
parkeerplaatsen vrij zijn (noordelijke deel Assumburg). Hieruit wordt geconcludeerd dat 
de parkeerdruk nog acceptabel is. 

Bomen 
De gemeente heeft een VTA (boomveiligheidsinspectie) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat diverse 
bomen een verhoogd risico hebben. Dit resulteert in de volgende werkzaamheden: 

- De bomen achter Doornenburg 99 en voor Assumburg 2 zullen gekapt worden voordat 
de bestrating wordt vernieuwd. 

- De bovenstaande 2 bomen worden vervangen door de boom Acer campestre `Elsrijk’ 
(Spaanse Aak) Deze boom wordt ca. 10 meter hoog en geeft nectar en stuifmeel af en 
is daarmee een goede boom voor bijen. 

- Verschillende bomen in de groenstrook worden gekapt, hetgeen volgt uit de 
boomveiligheidsinspectie. Aangezien dit niet valt binnen het herbestratingsbestek zal 
dit mogelijk nog dit jaar plaats vinden en anders kwartaal 1 van 2021. Op de website is 
te zien om welke bomen dit gaat. 

- De bomen die niet gekapt worden zullen op de normale wijze onderhouden worden. 
- De 2 scheef staande boompjes nabij huisnr. 28 worden gekapt. 

Op de website www.vlissingen.nl/bossenburgh is de tekening geplaatst met de bomen die 
gekapt gaan worden. Op deze tekening is duidelijker te zien welke bomen gekapt worden. 

Speelplaats 
De plaatselijke verdieping bij de duikelstangen zal aangevuld worden. 

Uitvoering 
Op onze website www.vlissingen.nl/bossenburgh kunt u dit reactieschrift en de definitieve 
ontwerptekeningen bekijken. Deze tekeningen zijn naar aanleiding van het locatiebezoek en 
dit reactieschrift iets gewijzigd. 

Hoe nu verder? 
- De aannemer zal vanaf half november starten met de werkzaamheden; De totale 

werkzaamheden nemen ca. 3 tot 4 weken in beslag; 
- De aannemer zal u informeren vanaf wanneer en hoe lang de straat niet bereikbaar 

is per auto; 

Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met dhr. J. Peene via 
Telefoonnummer 0118-487087. Vragen over de uitvoering tijdens de werkzaamheden? 
Dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Vlissingen dhr. P. de 
Jonge via telefoonnummer 06 – 22 23 59 60. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens het college, 
Projectleider civiele werken 
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