
  

 

 

 

 
 

                   
             

  

   
            

          
          

  

            
               

            
          

              
             

                       
           

             
             

          

              
    

         
            

             
      

            
          

          
 

           
              

 

          
          

     

            
        

            
  

               
          

Werkzaamheden Schoonenburg, reacties bewoners inloopavond 8-6-2015 

Tijdens een inloopavond op 8 juni 2015 presenteerde de gemeente Vlissingen haar plannen over werkzaamheden in de wijk Schoonenburg. Alle 
binnengekomen bewonersreacties zijn besproken en naar aanleiding hiervan zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

Nr Vraag/opmerking Antwoord/reactie 
1 Containers niet plaatsen achter nr. 54 maar 2 containers aan het 

begin van de Spaarnestraat in het groen. Deze wordt slecht 
onderhouden. Parkeerprobleem is te groot om vakken op de heffen 
voor containers. 

De container achter nummer 54 wordt verplaatst naar het parkeervak achter nummer 
44, ook de container welke nu naast Spaarnestraat 61 staat gesitueerd wordt in dit vak 
geplaatst. Naast Spaarnestraat 61 worden er 4 parkeerplaatsen gemaakt en in het 
“doodlopende” gedeelte t.h.v. Spaarnestraat 8 wordt nog een extra parkeervak 
gemaakt. Om de containers aan het begin van de Spaarnestraat te plaatsen is geen 
optie omdat hier een boom staat welke onderdeel is van de hoofd groenstructuur. 

2 Containers plaatsen in de groenstrook voor Spaarnestraat 85-89. Het is niet wenselijk om het groen hier op te heffen voor ondergrondse containers. 
3 Wij wonen tegenover de Gouden Tuyn. Het overgebleven eten van 

de open tafel wordt elke dag in de container gedumpt in plastic zak. 
Dit leidt tot stank in onze tuin en gore aangekoekte troep aan de 
klep van de container. Mag er zomaar eten worden weggegooid? 

Hier kunnen wij als gemeente niks aan doen. Container is ten behoeve van bedrijfsafval 
van de Gouden Tuijn. 

4 Verzoek is antwoord op bovenstaande vraag, container vaker 
schoonmaken dan 1 a 2 keer per jaar en container vaker legen. 

De container wordt wekelijks geleegd wat voldoende zou moeten zijn. Bij echte overlast 
kan op verzoek extra stankbestrijding plaatsvinden. 

5 Container staat gepland op een paar meter van de achtertuin van 
Zaanstraat 14. Graag 8 meter verschuiven naar andere zijde van 
de parkeerplaats zodat niemand er last van heeft. Angst voor 
stankoverlast. 

De container wordt wekelijks geleegd waardoor stankoverlast minimaal zal zijn. In 
verband met de bereikbaarheid (langs het voetpad) is gekozen voor deze zijde van de 
parkeerplaats. 

6 Riolering ook vernieuwen bij garageboxen Geulstraat. Er is veel 
wateroverlast bij de garages. De gemeentegrond loopt tot aan de 
schuur van de Gouden Tuin. 

In de rijbaan wordt een nieuw hemelwaterriool aangebracht en worden er nieuwe 
kolken geplaatst om het regenwater af te voeren. 

7 Grijze bakken bewaren voor als zakken er naast worden gezet. Dan 
even bewaren. 

Als de ondergrondse container vol is kunt u dit melden via het telefoonnummer dat op 
de container staat aangegeven. Deze zal dan z.s.m. worden geleegd. 
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Nr Vraag/opmerking Antwoord/reactie 
8 Probeer die bakken op een plaats te zetten waar een klein beetje 

groen is. 
Locaties zijn afhankelijk van verschillende factoren. De door ons gekozen locaties zijn 
op basis hiervan bepaald. 

9 Graag een verkeersdrempel op de hoek van de Roerstraat met de 
Dommelstraat, want er wordt hard gereden. 

Dit is geen doorgaande (lange) weg. Het naar ons inzien hier niet nodig een drempel of 
plateau aan te brengen. 

10 Is het mogelijk om de afvalbakken welke gepland zijn tegenover 
Hontestraat 25-31 te verplaatsen naar de andere kant van het 
haaksparkeren? Dan staan ze niet voor de woningen, maar ter 
hoogte van een zijgevel. 

Voor de loopafstanden maakt het niet uit aan welke zijde van het parkeren de container 
wordt gesitueerd. Wij zullen de container daarom aan de andere zijde van het parkeren 
plaatsen. Daarnaast zullen wij op deze locatie ook een papier en een kunststof 
container plaatsen. 

11 Plaatsing afvalcontainer in Zaanstraat kost een parkeerplaats die er 
al weinig zijn. Zo blijft er nog minder parkeergelegenheid over. 

De container achter nummer 54 wordt verplaatst naar het parkeervak achter nummer 
44, ook de container welke nu naast Spaarnestraat 61 staat gesitueerd wordt in dit vak 
geplaatst. Naast Spaarnestraat 61 worden er 4 parkeerplaatsen gemaakt en in het 
“doodlopende”gedeelte t.h.v. Spaarnestraat 8 wordt nog een extra parkeervak gemaakt. 

12 Container bij Spaarnestraat 5-7 verplaatsen naar eerste parkeervak 
gelijk rechts bij binnenkomst van de straat omdat niemand daar 
auto zet i.v.m. boom. In het uiterste geval precies voor schuren 
plaatsen zodat ik fatsoenlijker voor de deur kan staan. 

Om de containers aan het begin van de Spaarnestraat te plaatsen is geen optie omdat 
hier een boom staat welke onderdeel is van de hoofd groenstructuur. De container blijft 
ter hoogte van de schuren gesitueerd. 

13 Graag riooltekening ontvangen i.v.m. keuze fundering aanbouw aan 
woning. 

Is al verstuurd. 

14 Bezwaar tegen de ondergrondse containers. Dit gaat ten koste van 
minimaal 5 parkeerplaatsen in de Spaarnestaat en die zijn er al 
weinig. Andere optie is om de parkeerplaatsen te compenseren in 
bv het groen. 

De container achter nummer 54 wordt verplaatst naar het parkeervak achter nummer 
44, ook de container welke nu naast Spaarnestraat 61 staat gesitueerd wordt in dit vak 
geplaatst. Naast Spaarnestraat 61 worden er 4 parkeerplaatsen gemaakt en in het 
“doodlopende”gedeelte t.h.v. Spaarnestraat 8 wordt nog een extra parkeervak gemaakt. 

15 Graag naast ondergrondse containers voor restafval ook container 
voor plastic en groen plaatsen. 

Aan de Hontestraat ter hoogte van Roerstraat 43 wordt naast een container voor 
restafval ook een container voor papier en een container voor kunststof gepland. 

16 Voorstel om de containers voor restafval te combineren met 
container voor plastic, papier en flessen. Dan voorkom je dat 
mensen hier ver mee moeten lopen en gaan we voor een groene 
gemeente. 

Aan de Hontestraat ter hoogte van Roerstraat 43 wordt naast een container voor 
restafval ook een container voor papier en een container voor kunststof gepland. 
Container voor flessen worden vaak ter plaatse van een supermarkt geplaatst zodat 
halen en brengen van flessen gecombineerd kan worden en zijn hier niet gewenst. 

17 Rekening houden met bereikbaarheid van de kapsalon of aangeven 
met borden. 

Voor bedrijven worden geen (omleidings)borden geplaatst. Als belanghebbende wordt 
u geïnformeerd over de afsluitingen zodat u uw klanten daarvan op de hoogte kan 
brengen. 

18 Reggestraat 43 staat een pijl van een inrit op de tekening, maar 
hier is geen bestaande inrit, maar een invalidenaanbouw. Wij 
hopen dat dit geen nieuwe inrit gaat worden i.v.m. parkeerprobleem 
en op deze locatie staat nu een lichtmast. 

Als dit in de huidige situatie geen inrit is zal deze ook niet worden aangebracht bij de 
werkzaamheden. 

19 Verzoek om boom tegenover Amstelstraat 121 te vervangen door 
een kleine boom. De tuinen van Reggestraat 46-52 zijn zo klein dat 
de huidige bomen alle zon wegnemen 

Bomen zijn onderdeel van de hoofd groenstructuur. Er zal gekeken worden naar de 
“gezondheid” van deze boom. Indien de gezondheid van de boom niet meer optimaal is 
kan deze mogelijk vervangen worden door een nieuwe boom van de zelfde soort. Ook 
deze zal dan weer uitgroeien tot het zelfde formaat. 
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Nr Vraag/opmerking Antwoord/reactie 
20 Verzoek om ook de groene containers af te schaffen. De groene containers worden niet afgeschaft. Veel mensen maken hier nog gebruik 

van. Het is wel toegestaan om deze niet te gebruiken en groenafval in de ondergrondse 
container te deponeren. 

21 Idee om een verzamelpunt te maken voor plastic, papier, groen en 
glas in de Roestraat waar de school heeft gestaan. 

In verband met mogelijke ontwikkelingen op dit terrein en de bereikbaarheid van de 
containers is er gekozen om een Papier en een kunststofcontainer langs de Hontestraat 
te situeren. Voor groenafval houdt u de groene rolcontainer. Container voor flessen 
worden vaak ter plaatse van een supermarkt geplaatst zodat halen en brengen van 
flessen gecombineerd kan worden en zijn hier niet gewenst. 

22 Reggestraat 43 is geen inrit/oprit. Als het in de huidige situatie geen inrit is zal deze ook niet in de toekomstige situatie 
worden aangelegd. 

23 Groene afvalcontainers niet meer gebruiken. De groene containers worden niet afgeschaft. Veel mensen maken hier nog gebruik 
van. Het is wel toegestaan om deze niet te gebruiken en groenafval in de ondergrondse 
container te deponeren. 

24 locatie met plastic glas en papiercontainer aanbrengen. Aan de Hontestraat ter hoogte van Roerstraat 43 wordt naast een container voor 
restafval ook een container voor papier en een container voor kunststof gepland. 
Container voor flessen worden vaak ter plaatse van een supermarkt geplaatst zodat 
halen en brengen van flessen gecombineerd kan worden en zijn hier niet gewenst. 

25 Grote bomen veroorzaken schaduw in de tuin, graag kleinere 
bomen. 

Bomen zijn onderdeel van de hoofd groenstructuur. Er zal gekeken worden naar de 
“gezondheid” van deze boom. Indien de gezondheid van de boom niet meer optimaal is 
kan deze mogelijk vervangen worden door een nieuwe boom van de zelfde soort. Ook 
deze zal dan weer uitgroeien tot het zelfde formaat. 

26 Geen hondenuitwerpselen. De gemeente kan hier niet op handhaven. 
27 Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen de plaatsing van een 

afvalcontainer op de hoek van onze voorkant. Ten 1e staat hier een 
paal tegen de vrachtwagens die de stoep kapot rijden en ten 2e 

wordt deze stoep veel gebruikt door ouderen met een rollator. Nooit 
aan de overkant waar het fietscrossterrein is. Als aan onze kan 
overtollig vuil neergezet zou worden zou dat een belemmering zijn. 
Waarom niet de container op het terrein van de vroegere school? 

Er blijft voldoende ruimte van het trottoir over achter de container om deze te passeren, 
ook voor ouderen. 
In verband met mogelijke ontwikkelingen op dit terrein en de bereikbaarheid van de 
containers is er gekozen om hier geen ondergrondse containers te plaatsen. 

28 Van wie is de brandgang tussen de Reggestaat en de Roerstraat? De brandgangen zijn eigendom van de aanwonende huiseigenaren. 
29 Parkeergelegenheid in de straat is drama. Door plaatsen 

ondergrondse containers wordt dit nog erger. Containers zo veel 
mogelijk centraal plaatsen. 

Een aantal containers in het plan zijn verplaatst en daar waar mogelijk is een aantal 
extra parkeerplaatsen gesitueerd. 

30 Parkeerplaatsen creëren in groenstrook tussen Oost Souburg en 
Abeele. 

Deze groenstrook maakt deel uit van de hoofd groenstructuur. Om deze reden worden 
hierin geen parkeerplaatsen aangebracht. 

31 Vaak staan auto’s op de stoep voor de garages geparkeerd 
waardoor hulpdiensten moeilijk ter plaatse kunnen komen. 

Het is niet toegestaan hier te parkeren. In geval van nood zullen hulpdiensten gewoon 
doorrijden en mogelijk schade aanrichten. 
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Nr Vraag/opmerking Antwoord/reactie 
32 We hebben een garagebox gehuurd in de Grevelingenstraat. 

Kunnen wij tijdig geïnformeerd worden als in de Grevelingenstraat 
werkzaamheden worden uitgevoerd, omdat wij anders niet meer bij 
onze auto kunnen? 

Bij uitvoering van de werkzaamheden worden ook de eigenaren/gebruikers van de 
garageboxen geïnformeerd. 

33 Containers kosten te veel parkeerplaatsen en parkeren is al een 
probleem. Ook is dit aangrenzend aan tuinen niet fijn. Alternatief is 
m.i. de groenstrook aan het begin van de Spaarnestraat. Daar 
kunnen misschien wel 2 containers. Locatie is goed aan te lopen of 
afval kan worden meegenomen bij het verlaten van de wijk. Ook 
makkelijk te legen op deze locatie. 

De container achter nummer 54 wordt verplaatst naar het parkeervak achter nummer 
44, ook de container welke nu naast Spaarnestraat 61 staat gesitueerd wordt in dit vak 
geplaatst. Naast Spaarnestraat 61 worden er 4 parkeerplaatsen gemaakt en in het 
“doodlopende”gedeelte t.h.v. Spaarnestraat 8 wordt nog een extra parkeervak gemaakt. 
Om de containers aan het begin van de Spaarnestraat te plaatsen is geen optie omdat 
hier een boom staat welke onderdeel is van de hoofd groenstructuur. 

34 Graag krijgen wij duidelijkheid over de plaatsing van de 
ondergrondse container op de hoek van de Dintelstraat met de 
Dommelstraat. Bij proefsleuven graven bleek hier een 
(hoofd)elektrakabel te liggen. Wij gingen er toen van uit dat de 
container hier niet meer kon komen. Als dat wel het geval is zijn we 
hier tegen. 

Volgens de schetsen die wij hiervan hebben ontvangen is er naast de kabel nog 
voldoende ruimte aanwezig om een ondergrondse container te kunnen plaatsen. We 
kunnen de container wel iets verschuiven naar het hoekje groen op de hoek van de 
Dommelstraat en de Dintelstraat aan het einde van de nieuwe parkeerstrook. 

35 Wij zullen contact opnemen over het zelf onderhouden van het 
overblijvende groen naast de geluidswal/hoekje voor de nieuwe 
parkeerplekken aan de kant van de Dintelstraat. 

Volgens de groenbeheerder is dit reeds gedaan. 

36 Wil graag grijze bak behouden om vuilniszakken in te bewaren als 
ik geen tijd heb om deze weg te brengen. Zou ook handig zijn voor 
oudere mensen die zelf de zakken niet meer weg kunnen brengen 
zoals mijn overbuurvrouw van Hunzestraat 11. 

De grijze bakken moeten worden ingeleverd. U krijgt t.z.t. het verzoek om deze aan de 
straat te zetten zodat de bak kan worden opgehaald. Als u niet de mogelijkheid heeft de 
afvalzak weg te brengen zal u deze tijdelijk op eigen terrein moeten bewaren. 

37 Hoe worden mensen geholpen die het vuil niet meer kunnen 
wegbrengen? 

De containers zijn voor iedereen toegankelijk. Wanneer het voor een bewoner niet 
mogelijk is het afval weg te brengen zal deze hier zelf een oplossing voor moeten 
zoeken. 

38 Wij zijn het niet eens met de containers tegenover Dintelstraat 11 
en 4. Bij het graven van de proefsleuven is gezegd dat de locatie 
niet geschikt was in verband met aanwezige kabels. Daarnaast 
staat in het begin van de Dintelstraat ook een container welke ’s 
nachts overlast veroorzaakt door de jeugd. Wij denken dat als 
alternatief de container kan worden bijgeplaatst op de locatie van 
de voormalige glascontainer. 

Volgens de schetsen die wij hiervan hebben ontvangen is er naast de kabel nog 
voldoende ruimte aanwezig om een ondergrondse container te kunnen plaatsen. We 
kunnen de container wel iets verschuiven naar het hoekje groen op de hoek van de 
Dommelstraat en de Dintelstraat aan het einde van de nieuwe parkeerstrook. In 
verband met de maximale loopafstanden is het niet mogelijk om de container op de 
locatie van de voormalige glascontainer bij te plaatsen. 

39 Graag de verkeersremmers en hoge verkeersdrempels weg, 
bredere rijbanen en meer parkeerplaatsen, want het is niet 
aangepast aan de hoeveelheid auto’s die men per gezin heeft. 

Gezien de beschikbare ruimte in de straten is het niet mogelijk meer parkeerplaatsen te 
realiseren of de wegen breder te maken. Drempels en plateaus behoren tot het 
straatbeeld van een 30-km/h gebied. 
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Nr Vraag/opmerking Antwoord/reactie 
40 Graag rekening houden met het plaatsen van de containers en het 

kunnen in en uit rijden van de garages zoals die van Zaanstraat nr. 
42 en 44. 

Met het plaatsen van de container blijft het mogelijk om de garage in- en uit te rijden. 

41 Het trottoir voor de garages van Zaanstraat 42/44 loopt nu door. 
i.v.m. spelende kinderen, dit graag zo houden. 

Dit wordt terug aangepast naar de huidige situatie. 

42 Graag ontvang ik informatie over de inspraakprocedure van de 
ondergrondse containers en de criteria waar deze aan moeten 
voldoen zodat ik alvast kan kijken naar alternatieven. 

Voor de start van de inspraakprocedure voor de ondergrondse containers ontvangt u 
hierover een brief met informatie. 

43 Ik ontvang ook graag informatie over de herstructurering van de 
parkeerplaatsen. In het huidige plan vervallen er parkeerplaatsen 
door de komst van de containers waardoor de situatie niet 
verbeterd wordt. 

Parkeerplaatsen worden zo min mogelijk opgeofferd en indien mogelijk 
gecompenseerd. 

44 Er is veel parkeerdruk in de straat waardoor mensen bij mij voor de 
deur aan 2 zijden parkeren. Hierdoor wordt de straat erg smal en 
onoverzichtelijk. Is het mogelijk haaksparkeren aan te brengen aan 
de overzijde bij terrein voormalige school? 

Omdat er voorlopig nog geen plannen zijn met het terrein van de voormalige school is 
besloten hier vooralsnog tijdelijk een aantal haaksparkeervakken aan te brengen. 
Daarnaast worden er een aantal bomen gerooid welke niet meer in goede staat zijn en 
wordt er een grasstrook van 2,5m langs de randen van het crossterrein aangebracht 
welke regelmatig gemaaid zal worden. 

45 Kunnen de vakken langs de Hontestraat schuin worden, dat is 
makkelijker om in te rijden en geeft geen problemen als er ter 
hoogte van de parkeervakken aan de andere zijde van de weg 
auto’s geparkeerd staan. 

In een 2-richtingsstraat is het niet wenselijk om de parkeervakken schuin aan te 
brengen omdat het niet vanaf beide zijden eenvoudig is voor iedereen om hier in en uit 
te rijden. Het is niet toegestaan om ter hoogte van haaksparkeervakken aan de andere 
zijde te parkeren als hiermee de geparkeerde auto’s belemmerd worden bij het in- en 
uitrijden. 

46 Graag ontvang ik informatie over de inspraakprocedure. Binnenkort ontvangt u een brief m.b.t. de inspraakprocedure voor de ondergrondse 
containers. Op het inrichtingsplan is inspraak niet mogelijk, wat wij wel doen is kijken of 
de wensen van de bewoners kunnen worden ingepast in het plan. 

47 Wat zijn de criteria waaraan de locatie van een ondergrondse 
container moet voldoen? 

° (Loop)afstand van in principe maximaal 75m; 
° Bereikbaarheid voor zowel bewoners als vuilniswagen; 
° Verkeersveiligheid; 
° Geen ondergrondse obstakels, bijv. kabels en leidingen; 
° Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden; 
° Bomen mogen slechts bij hoge uitzondering wijken voor een ondergrondse 

container; 
° Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De container 

moet zoveel mogelijk passen in het straatbeeld. 
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