
   
 

   
            

           
          

         
         

            
              
            

            
 

          
  

             
      

          
         

            
          

            
   

           
          

        
            

            
            

      

               
             

             
      

          
   

               
             

             
      

             
          

            
      

         

           
        

            
          

           
                        

             
             

      
       

       
 

        
             

 
            

           
         

          
          

             
           

       
         

    
               
             

Reacties inloopavond Middelburgsestraat 

Adres Vraag/opmerking reactie 
Middelburgsestraat 22 Door de trottoirs gelijkvloers met de rijbaan te maken ontstaat 

er onduidelijkheid waar je moet rijden. Omdat het bij ons erg 
smal is zal er wanneer 2 auto’s elkaar tegemoet rijden 
daardoor al snel over de stoep worden gereden. Als 
voetganger ben je dan niet afgeschermd door een stoeprand. 

Aan de zijkant van de rijbaan wordt een strook natuursteen aangebracht en 
er zit een goot op de scheiding tussen het loopgedeelte en de weg. Hierdoor 
zal het voor de weggebruikers duidelijk zijn welk gedeelte voor hen is 
bestemd. De rijbaan is ook voldoende breed zodat 2 auto’s elkaar kunnen 
passeren. 

Huidige verlichting staat onder bomen waardoor het licht niet 
optimaal is. 

In de nieuwe situatie wordt er rekening mee gehouden dat de verlichting niet 
te dicht op de bomen staat. 

We missen parkeerruimte voor de deur. Gezien het aantal 
auto’s in de buurt is er te weinig parkeergelegenheid. 

We voegen 2x2 parkeervakken toe aan de zijkant van de rijbaan. Deze 
dienen dan gelijk als versmalling om het verkeer te remmen. 

Middelburgsestraat 90 Graag zou ik zien dat de afvalcontainer naar de overkant 
verplaatst zou worden. 

De procedure voor het plaatsen van de ondergrondse containers is reeds 
doorlopen. U heeft daarbij geen gebruik gemaakt van de beroeps- en 
bezwaartermijn waardoor de locatie definitief is vastgesteld. 

Middelburgsestraat 57b Waar zijn de verkeersremmers? Het is een prachtig plan, maar 
de racebaan wordt nog groter nu. Er zijn nu al straatraces en 
bij de bestaande remmer wordt er extra gas gegeven om er als 
eerste te zijn. Graag remmers toevoegen. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IIsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Middelburgsestraat 78 Er moeten verkeersremmers komen. De straat wordt nu 
gebruikt als racebaan. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJjsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

De uitritten van 78 en 97 zijn niet goed in het ontwerp 
getekend. Wij hebben zo geen rechte veilige uitrit. Onze inritten 
zijn recht voor de garages. Dus willen we ook een rechte uitrit 
zonder hinder van bomen of parkeervakken. 

Dit is aangepast naar uitritten recht voor de garages. 

Middelburgsestraat 70 Graag kijken naar het aantal parkeervakken. Er lijken minder 
vakken terug te komen dan er nu zijn. 

We voegen 2x2 parkeervakken toe aan de zijkant van de rijbaan. Deze 
dienen dan gelijk als versmalling om het verkeer te remmen. 
Ook komen er 6 vakken aan het begin van de Molenweg. 

Verkeersremmers toevoegen, het is nu al een racebaan. Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Eventueel eenrichtingsverkeer overwegen, want de kruising 
met de Burgemeester Stemerdinglaan is nu erg 
onoverzichtelijk. 

Eenrichtingsverkeer zal hard rijden verergeren omdat er geen 
tegemoetkomend verkeer is wat elkaar afremt en is daarom in dit geval geen 
optie. 

Molenweg 97 In het definitieve ontwerp van de Molenweg e.o. zijn geen 
parkeervakken bij ons voor de deur getekend. Deze zijn er nu 
ineens wel terwijl we daar niet om gevraagd hebben. 

Deze vakken zijn er gekomen om meer parkeerplaatsen voor de 
bewoners/bezoekers van de Middelburgsestraat te creëren. We hebben ze in 
het definitieve ontwerp naar de andere zijde van de weg verplaatst en hier 
haakse vakken van gemaakt. Dan kunnen de groenvakken aan de oneven 
zijde blijven. Deze worden dan ook opgeknapt. 

Graag verkeersremmers in de Middelburgsestraat. Er wordt nu 
ook al hard gereden. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 



             
      

          
        

       

            

            
    

          
            

                   
             

             
      

      
           

  
  

          
           
    

           

           
 

               
             

             
      

               
           

   

            
            

          
            

            
           
     

     

          
           

           
    

           
      

       
 

               
             

             
      

           
            

            
         
       

            
            

   

                    
          

           

afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Op tekening is de parkeerhaven en de oprit van 
Middelburgsestraat 78 en Molenweg 97 niet bruikbaar voor 
bewoners omdat daar een parkeervak voor ligt. 

Deze zijn niet juist op de tekening gekomen. Dit is nu aangepast. 

Middelburgsestraat 55 Wij willen graag dat er een verbod komt voor zwaar 
vrachtverkeer boven de ton. 

Wanneer de wegconstructie is vervangen zal zwaar verkeer minder overlast 
veroorzaken. Wij zien geen noodzaak meer om een verbod in te stellen. 

Wegversmallingen moeten blijven. Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Meer parkeervakken. Zie bovenstaande reactie. 
Ook komen er 6 vakken aan het begin van de Molenweg. 

Middelburgsestraat 74/ 
Middelburgsestraat 72 

Te weinig parkeerplaatsen. Als er op de scheiding van 72/74 
en 68/70 een boom wordt geplaatst kan er aan beide zijden 
nog een parkeerplaats komen. 

Gezien de benodigde lengte voor een parkeervak is dit niet mogelijk. 

Er zitten geen verkeersremmers in het plan. Verder een mooi 
ontwerp. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Middelburgsestraat 30 Zoals wij het nu op tekening zien is er voor de deur geen 
mogelijkheid op te parkeren. Is er dan de mogelijkheid om een 
inrit te realiseren? 

We voegen 2x2 parkeervakken toe aan de zijkant van de rijbaan. Deze 
dienen dan gelijk als versmalling om het verkeer te remmen. Nog meer 
aanvragen voor inritten zullen naar verwachting niet verleend worden omdat 
dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte. 

Middelburgsestraat 102 Ik zie op tekening dat mijn inrit wederom schuin getekend 
staat, hierdoor rijden mensen bij het uitrijden een stuk over het 
gras. Graag een haakse oprit. 

Is aangepast in het ontwerp. 

Graag parkeervoorzieningen voor de deur in plaats van gras, 
waar toch alleen maar honden poepen. Als je nu parkeert op 
de straat hinder je het verkeer en de vuilniswagen kan vaak 
niet bij de bakken. 

We gaan geen parkeervakken in het groen aanbrengen om het groene 
karakter en doorgaande lijn te behouden. 

Graag verkeersremmende maatregelen toevoegen in he 
ontwerp. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Middelburgsestraat 24 In ons deel van de straat komen geen parkeermogelijkheden. 
Aan onze zijde heeft ook bijna niemand een oprit. Dit geeft een 
probleem, omdat het dat nu vaak ook al is. Kan dit misschien 
toch gerealiseerd worden op de stoep bijvoorbeeld zodat er 
maar aan één kant een stoep is. 

Eenzijdig trottoir vinden wij niet wenselijk. Wanneer er hier op het trottoir 
geparkeerd zou worden, is er ook onvoldoende ruimte om aan de woningzijde 
uit te stappen. 

Middelburgsestraat 69 Wij zouden graag meer parkeerplaatsen zien. We voegen 2x2 parkeervakken toe aan de zijkant van de rijbaan. Deze 
dienen dan gelijk als versmalling om het verkeer te remmen. 
Ook komen er 6 vakken aan het begin van de Molenweg. 



          
        

   

 
 

                

           
      

               
   

          
 

     

           
  

           
            

              
   

            
      

       
        

            
          

           
           

               
              

         
           

 
     
          

  
         

           
    

         
             
               
 

             
         

           
    

              
              

     
             

 
     

             
        

      

           
  

            
          

           
            

    
           

 
                     

             
             

      

Wij zouden graag wegversmallingen zien in het ontwerp of 
andere verkeersremmers, bij voorkeur niet voor de deur. 

Zie bovenstaande reactie. 

Middelburgsestraat 
106a 

Wordt de bestrating rondom het putje ook vernieuwd? Tegelverharding wordt vernieuwd. Schelpenpad blijft en wordt opgeknapt. 

Waar is de dichtstbijzijnde OGC. Veel oude mensen in de 
straat waardoor lange afstanden onwenselijk zijn. 

Voor u is dit in de Esdoornstraat voor huisnr. 57, de afstand valt binnen het 
daarvoor geldende toetsingscriteria. 

Inrit verbreden in verband met naastgelegen inrit en vervallen 
boom. 

Is aangepast in het ontwerp. 

Wij ontvangen de reacties graag per brief omdat wij geen 
internet hebben. 

Bewoners die geen internet hebben kunnen op verzoek een reactieschrift op 
papier ontvangen door contact op te nemen met de projectleider. De tekening 
is gedurende een periode van 2 weken na ontvangst van de brief te bekijken 
in de Kwikstaart. 

Middelburgsestraat 50 Hoe zit het met eventuele schade aan de woningen die 
ontstaan door de werkzaamheden. Als er 
graafwerkzaamheden in de tuin worden uitgevoerd. Wordt 
deze schade dan ook vergoed of gerepareerd o.i.d? 

Voor aanvang van de werkzaamheden (van de diverse partijen) worden er in 
opdracht van de gemeente bouwkundige vooropnames gemaakt. Als u denkt 
dat uw woning schade heeft opgelopen door de werkzaamheden kunt u de 
gemeente daar voor aansprakelijk stellen. Voor de gemeente is het naar 
verwachting niet nodig om in uw tuin te graven. Indien nodig wordt er wel een 
stukje van uw oprit herstraat om netjes aan te sluiten op de nieuwe bestrating 
in het trottoir/loopstrook. Uiteraard is dit voor u kosteloos. 

Middelburgsestraat 43 Bezwaar tegen het plaatsen van de OGC voor mijn woning 
ivm: 

• Geluidsoverlast (onder mijn slaapkamerraam) 
• Er ontstaat een gevaarlijke situatie bij het uitrijden van 

mijn oprit. 
• Parkeerproblemen waardoor ik niet mijn uitrit uit kan. 

Er zit een verspringing bij huisnr 39/35 die zich uitstekend voor 
de ondergrondse container leent. 

Het inspraakproces voor de ondergrondse containers is reeds gelopen. U 
heeft toen de gelegenheid gehad om bezwaar op het besluit te maken en 
heeft dit niet gedaan. Bij uw uitrit is voldoende ruimte om goed uit te kunnen 
rijden. 
Een kleine verplaatsing van de container is wel mogelijk wanneer dit nodig is 
om goed uw oprit te kunnen in- en uitrijden. 

Heb een bedrijfje waarvoor ik mijn busje moet laden. De 
werkzaamheden maken dit onmogelijk. 

We zullen er tijdens de uitvoering rekening mee houden dat de periode dat u 
niet met een busje bij uw woning kunt komen zo kort mogelijk is. Het 
trottoir/loopstrook blijft te voet bereikbaar. 

Middelburgsestraat 60 Hoekje is eigendom van ons en niet van de gemeente. Graag 
aanpassen. 

Is aangepast in het ontwerp. 

Middelburgsestaat 45 Op het ontwerp is voor onze uitrit een parkeervak getekend. Ik 
ga er van uit dat dit wordt hersteld. 

Dit is aangepast in het ontwerp. 

Er lijkt een tekort aan parkeerplaatsen te ontstaan. Dat gaat 
problemen geven. 

We voegen 2x2 parkeervakken toe aan de zijkant van de rijbaan. Deze 
dienen dan gelijk als versmalling om het verkeer te remmen. 
Ook komen er 6 vakken aan het begin van de Molenweg. 

Als het mogelijk is om nieuwe grote bomen te planten dan 
heeft dat de voorkeur. 

Voor het planten van grote bomen is helaas niet voldoende budget 
beschikbaar. 

Er zijn verkeersremmende maatregelen nodig. Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 



          
 

               
             

             
      

         
           

   

           
            

           
       

           
 

           
     

                     
        

         
   

                   
             

      
  

            
          

            
           

          
                

 
                  

             
             

      
           

          
          

            
       

              
  

             
             

          
         

   

            
            

         
            

            
           

         
           

            
   

             
           

 

           
           

Middelburgsestraat 38 Meer verkeersremmende maatregelen nodig. Het wordt zo een 
racebaan. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJjsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Grotere bomen aanplanten. Het contrast met de huidige 
situatie is nu erg groot. Karakter groene straat gaat zo verloren, 
dat is jammer. 

Voor het planten van grote bomen is helaas niet voldoende budget 
beschikbaar. Het zal daarom een aantal jaar duren voordat er weer een 
groen karakter ontstaat zoals voorheen. Er wordt kleinbladige linde geplant in 
de maat 18-20 in een optimale groeiplaats. 

Middelburgsestraat 46 Eenrichtingsverkeer invoeren, ook omdat er nu te hard wordt 
gereden. 

Eenrichtingsverkeer lost het hard rijden niet op. Misschien zelfs erger doordat 
er geen tegemoetkomend verkeer is. 

Kruising met Stemerdinglaan veilig maken, oversteekplaatsen. De kruising met de Burg. Stemerdinglaan valt buiten dit project. Als u hier een 
oversteekplaats wilt kunt u een aanvraag indienen via 
gemeente@vlissingen.nl . De aanvraag wordt dan in behandeling genomen 
door een verkeerskundige. 

Geen busvervoer en vrachtverkeer door de straat toestaan. Wanneer de wegconstructie is vervangen zal zwaar verkeer minder overlast 
veroorzaken. Wij zien dan geen noodzaak meer om een verbod in te stellen. 

Meer parkeerplaatsen mogelijk wanneer eenrichtingsverkeer 
wordt toegepast. 

We voegen 2x2 parkeervakken toe aan de zijkant van de rijbaan. Deze 
dienen dan gelijk als versmalling om het verkeer te remmen. 
Ook komen er 6 vakken aan het begin van de Molenweg. Eenrichtingsverkeer 
zal hard rijden verergeren omdat er geen tegemoetkomend verkeer is wat 
elkaar afremt en is daarom in dit geval geen optie. 

Meer verlichting 30km/zone In het ontwerp zijn extra lichtmasten geplaatst ten opzichte van de huidige 
situatie. 

Wegversmallingen toepassen. Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Middelburgsestraat 31 Tuin destijds laten bestraten om parkeren op eigen terrein 
mogelijk te maken. Dit blijft zo te zien mogelijk door 
gelijkvloerse bestrating in ons gedeelte van de straat. Houd er 
wel rekening mee dat men daar dan niet voor de uitritten mag 
parkeren. Rest van het ontwerp is prima. 

Dit was op sommige locaties niet goed in het ontwerp gekomen, maar dit is 
nu aangepast. 

Middelburgsestraat 47 Er is niet nagedacht over het parkeerprobleem dat er nu al 
bestaat. Als er in het begin van de straat niet meer langs de 
weg geparkeerd mag worden wordt dit nog groter. Ik wil 
daarom graag een vergunning om van mijn tuin een 
parkeerplaats te maken. 

We voegen 2x2 parkeervakken toe aan de zijkant van de rijbaan. Deze 
dienen dan gelijk als versmalling om het verkeer te remmen. Nog meer 
aanvragen voor inritten zullen naar verwachting niet verleend worden 
wanneer dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen in de openbare 
ruimte. Ook komen er 6 vakken aan het begin van de Molenweg. 

Ik vind dat er voldoende grote bomen terug geplant moeten 
worden in verband met het aanzicht van de straat. 

Voor het planten van grote bomen is helaas niet voldoende budget 
beschikbaar. Het zal daarom een aantal jaar duren voordat er weer een 
groen karakter ontstaat. 

Middelburgsestraat 28 Ik ben het er niet mee eens dat er geen parkeermogelijkheid 
meer komt voor mijn woning. Er is al een tekort aan 
parkeerplaatsen. 

We voegen 2x2 parkeervakken toe aan de zijkant van de rijbaan. 
Ook komen er 6 vakken aan het begin van de Molenweg 



            
        

  

               
             

             
      

           
         

   

              
    

             
       

          
          

     
  
  

          
            

    

               
             

             
      

          
        

               
             

             
      

           
           

       

            
              
                
      

         
  

     
         
   
      

      
       

  

           
        

            
 

           

           
            

       

            
                

           
          

        
             

          
          

   
 

            
                

           
          

        

Middelburgsestraat 82 In de straat wordt erg hard gereden. Ik zou graag 
snelheidsremmers zien in het gedeelte tussen de Molenweg 
richting Middelburg. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

De lichtmast voor nr 82 graag wat meer opschuiven richting 
Middelburg zodat deze geen problemen geeft bij het uitrijden 
van mijn garagepad. 

We zullen hier op letten bij de uitvoering, de lichtmast is nu alvast wat 
opgeschoven in het ontwerp. 

Van de drie bomen langs de Molenweg naast nr 82 is de 
laatste rot. Kan deze ook vervangen worden. 

De groenstrook aan deze zijde wordt verwijderd en er komen 
parkeerplaatsen. Aan de andere kant van de Molenweg blijven de 
groenvakken en worden deze opgeknapt. 

Middelburgsestraat 40 
Middelburgsestraat 42 

Is het mogelijk dat er weer verkeersremmers in de straat 
komen, dit zorgt er voor dat het niet weer een racebaan wordt 
zoals in het verleden. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Middelburgsestraat 59 Graag meer en betere verkeersremmende maatregelen in de 
straat. Nu wordt er ook al hard gereden. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Omdat er geen duidelijk onderscheid is tussen rijbaan en de 
stoep wordt het gevaar groter dat er kinderen de weg op 
rennen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. 

Aan de zijkant van de rijbaan wordt een strook natuursteen aangebracht en 
er zit een goot op de scheiding tussen het loopgedeelte en de weg. Hierdoor 
is het niet meer of minder duidelijk welk gedeelte is om op te lopen en waar 
de weg is. Vergeleken met wat? 

Middelburgsestraat 70 Eerste deel tot de Molenweg éénrichtingsverkeer maken, 
voordelen zijn: 

• Meer ruimte voor parkeerplekken 
• Meer ruimte voor groen door minder brede weg 
• Minder verkeer 
• Niet meer vanuit Middelburgsestraat de 

Stemerdinglaan op hoeven rijden wat een 
onoverzichtelijke kruising is ivm flauwe bocht en 
geparkeerde auto’s 

Eenrichtingsverkeer lost het hard rijden niet op. Misschien zelfs erger doordat 
er geen tegemoetkomend verkeer is wat elkaar afremt. 

Middelburgsestraat 45 Er staat voor mijn uitrit een parkeerplaats getekend. Graag vrij 
houden. 

Dit is een fout in het ontwerp en is nu aangepast. 

Middelburgsestraat 81 Vreselijk dat alle bomen weg gaan. Het gedeelte Molenweg 
naar Kroonjuweel is juist zo mooi door de bomen. Wij hopen op 
een minder drastisch plan voor de toekomst. 

De bomen worden niet zonder reden gerooid. Uit de resultaten van een 
onderzoek naar de kwaliteit van de bomen, in relatie tot de aard van de uit te 
voeren werkzaamheden, blijkt dat het niet mogelijk is de huidige bomen 
duurzaam te behouden. Vandaar de keuze voor vervanging waarbij de 
nieuwe bomen in een optimale groeiplaats worden geplant. 

Middelburgsestraat 88 Wij zijn in deze straat komen wonen vanwege de fraaie bomen. 
Nu gaan jullie die zomaar rooien. Wij maken daar bezwaar 
tegen. Ik hoop dat jullie met collega’s met “beperkte rest 
levensduur” humaner omgaan. 

De bomen worden niet zonder reden gerooid. Uit de resultaten van een 
onderzoek naar de kwaliteit van de bomen, in relatie tot de aard van de uit te 
voeren werkzaamheden, blijkt dat het niet mogelijk is de huidige bomen 
duurzaam te behouden. Vandaar de keuze voor vervanging waarbij de 
nieuwe bomen in een optimale groeiplaats worden geplant. 



           
          

            
    

               
             

             
      

               
       

        
       
        
        

        
  

         
         

       
        

          
          

    

              
           

           
            

      
            

         
            

    

     
      
          

               
             

             
      

            
            

          
         

          
     

         
           

 
              

              
             

             
           

           
  

        
           

         
      

         
           

 
              

              
             

             
           

           
  

We hopen dat jullie met het stuk tussen Molenweg en 
Esdoornstraat iets doen om de snelheid van het verkeer te 
beperken. De breedte van de straat nodigt uit tot racen en dat 
gebeurt dan ook vaak. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Middelburgsestraat 56 • Het ontwerp ziet er op zich prima uit maar ik wil ervoor 
pleiten om de karakteristieke uitstraling van deze 
historische straat te behouden. Het zou daarom een 
aanwinst zijn om daarbij passende lantaarns te 
plaatsen zoals ook in de Ritthemse- en Kanaalstraat. 
Hiermee wordt de historie van Souburg en de 
verbindingsweg benadrukt en is een aanwinst voor het 
hele dorp. 

• In verband met deze historische verbindingsweg zou ik 
ook graag meer bomen zien. De oude worden gekapt 
en daarmee verdwijnt de natuurlijke overkapping die 
de straat een bepaald karakter geven. De nieuwe 
bomen zijn smaller en geven niet dit effect daarom vind 
ik meer bomen, zeker vanaf het Putje tot de kruising 
met de Lekstraat wenselijk. 

Er is gezocht naar een balans tussen alle functies en elementen die een plek 
moeten krijgen in de openbare ruimte van de Middelburgsestraat. Om het 
historisch karakter te accentueren is voorgesteld om langs de rijbaan een 
strook natuursteen aan te brengen en een al sinds lang gebruikte boomsoort 
als de linde aan te planten. 
Vanaf het Ronde Putje richting Lekstraat wordt, daar waar de ruimte het 
toelaat, een gangbare plantafstand gehanteerd van ongeveer 12 m. 
Omdat de straat geen onderdeel is van het centrumgebied wordt hier het 
standaard type lichtmast toegepast. 

Verkeersremmers zijn echt noodzakelijk! 
De kruising Middelburgsestraat/Molenweg moet veiliger! Zeker 
nu er meer kinderen naar en van het Kroonjuweel fietsen. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Molenweg 89 Ik ben tegen het verdwijnen van het plantsoentje vóór de 
huizen Molenweg 89 t/m 97. Deze strook bestaat al 47 jaar en 
vormt een groen element te midden van saaie en grauwe 
straatstenen. Ik wil graag dat de strook met beplanting 
behouden blijft, in de vorm van rozen of desnoods andere 
struikjes die weinig onderhoud vergen. 

Om voor de bewoners van de Middelburgsestraat extra parkeergelegenheid 
te kunnen creëren willen we in dit gedeelte een aantal parkeervakken 
aangeven. 
Naar aanleiding van het overleg met u als bewoners van dit gedeelte van de 
Molenweg is er nu voor gekozen de rijbaan te versmallen om het verkeer af 
te remmen en de groenstrook ook iets te versmallen. Hierdoor is het mogelijk 
om een aantal langsparkeervakken aan te brengen, daar waar het nu ook al 
toegestaan is om te parkeren. De groenstrook voor de woningen wordt 
opgeknapt waarbij de bomen worden vervangen door nieuwe bomen van de 
zelfde soort. 

Molenweg 93 parkeerplaatsen niet!!!! aanleggen, rozenperkjes handhaven en 
als dat niet kan dan andere struikjes of een groenstrook maar 
a.u.b. geen parkeerplaatsen aanleggen. Wij hebben nu een vrij 
uitzicht en dat wordt dan verstoord. 

Om voor de bewoners van de Middelburgsestraat extra parkeergelegenheid 
te kunnen creëren willen we in dit gedeelte een aantal parkeervakken 
aangeven. 
Naar aanleiding van het overleg met u als bewoners van dit gedeelte van de 
Molenweg is er nu voor gekozen de rijbaan te versmallen om het verkeer af 
te remmen en de groenstrook ook iets te versmallen. Hierdoor is het mogelijk 
om een aantal langsparkeervakken aan te brengen, daar waar het nu ook al 
toegestaan is om te parkeren. De groenstrook voor de woningen wordt 
opgeknapt waarbij de bomen worden vervangen door nieuwe bomen van de 
zelfde soort. 



           
        

      
       

          
 

               
             

             
      

             
       

         
  

         
           

 
              

              
             

             
           

           
  

 
 

       
          

    
             

   
        

                
               

          
             
            

               
            

          
 
 

Middelburgsestraat 68 Er zijn geen verkeersremmers voorzien. Deze zijn hard nodig, 
omdat er anders geracet wordt. 30 km-zone moet 
afgedwongen worden, vooral in het deel Stemerdinglaan-
Molenweg. Graag verhogingen en geen poortjes. Alleen 
versmallingen zijn volgens mij niet afdoende om verkeer af te 
remmen. 

Aan het begin van de straat komen er 4 parkeervakken op de weg welke er 
voor zorgen dat het verkeer op elkaar moet wachten en waardoor het verkeer 
afremt. Op de kruising met de Molenweg en op de kruisingen met de 
IJsselstraat en de Esdoornstraat komen verkeersplateaus. 

Molenweg 95 Op de tekening van de Molenweg staat er een groenstrook met 
nieuwe bomen, waar nu de rozenstruiken staan. 
We willen dit graag zo houden daar er parkeergelegenheid 
genoeg is. 

Om voor de bewoners van de Middelburgsestraat extra parkeergelegenheid 
te kunnen creëren willen we in dit gedeelte een aantal parkeervakken 
aangeven. 
Naar aanleiding van het overleg met u als bewoners van dit gedeelte van de 
Molenweg is er nu voor gekozen de rijbaan te versmallen om het verkeer af 
te remmen en de groenstrook ook iets te versmallen. Hierdoor is het mogelijk 
om een aantal langsparkeervakken aan te brengen, daar waar het nu ook al 
toegestaan is om te parkeren. De groenstrook voor de woningen wordt 
opgeknapt waarbij de bomen worden vervangen door nieuwe bomen van de 
zelfde soort. 

Middelburgsestraat 
108A 

Zeer spijtig dat haast alle bomen weggaan. 
wel begrip voor de ouderdom. Maar waarom de twee rijen 
bomen voor de school? 
Die staan toch geen mens in de weg en ook niet ziek voor 
zover ik weet. 
De mooiste straat van O-Souburg zal verdwijnen, jammer 

De rij bomen aan de andere zijde van het voetpad voor de school is van de 
zelfde kwaliteit als de bomen in de strook tussen de weg en het voetpad. De 
werkzaamheden aan riolering en kabels en leidingen zullen hier minder 
invloed hebben op de kwaliteit van de bomen maar geven ook hier een 
negatief effect. Wanneer we deze bomen wel laten staan krijgen de nieuwe 
bomen in de groenstrook te weinig licht om goed te kunnen groeien en is het 
daardoor niet mogelijk om deze te planten. Om deze reden worden beide 
rijen verwijderd en komen er nieuwe bomen (met grotere tussenafstand). 


