Bewonerstentoonstelling Portiekwoningen – Buurthuis
Moesel
Aantal bezoekers: (bijgehouden in aantal huishoudens ivm GGD-registratie)
28-10: 5 huishoudens
29-10: 7 huishoudens
31-10: 5 huishoudens
2-11: 3 huishoudens
4-11: 10 huishoudens
30 huishoudens (minus 3 collega’s), ca 1,5 per huishoudens = 39 bezoekers.
Reacties die bewoners achtergelaten hebben op flipovers bij de tentoonstelling
 Rekening houden met Bomenregister achter de Dillenburg!
 Meer variatie in de straten, heel versteend en minder huizen in de straten.
 Aandacht voor meer spreiding sociale huur in de gemeente en meer/betere begeleiding
kwetsbare mensen.
 Parkeerplaatsen Schaekenstraat die weg zijn gehaald weer terugbrengen.
 Overlast gevende bewoners graag concentreren op een woonplek met de juiste begeleiding.
 Geweldig plan. Goede uitleg!!
 Ik sta wel achter een mooie groene St. Jozefslaan met behoud van de bomen.
 Uitleg Prima t.z.t. praten.
 Bewoners St. Jozefslaan: graag kelderbox behouden
 Oversteek J.W. Frisolaan – Ringbaan heeft spoed.
 Doe vooral rustig aan! 
 Eigenaar: mijn flat is nu lastig te verkopen, schuine flat bij school nu overlast van de
speelplaats, die is te klein/daar niet meer bouwen. Voorrang bij fasering!
 Als eigenaar van een woning maak ik me ook zorgen om de financiële consequenties.
Algemene indruk van team
 Het 1 op 1 met mensen praten werkt heel positief, misschien wel beter dan een
inspraakavond, er is geen stemmingmakerij en iedereen kan al zijn of haar vragen stellen. De
informatie kan heel goed toegespitst worden op de bezoeker. Door deze open en directe
manier van met elkaar in gesprek zijn ontstaat veel meer vertrouwen.
 De bezoekers willen vooral weten wanneer ze zelf direct in hun woning “geraakt” worden.
Over het algemeen is iedereen erg enthousiast over de plannen, niemand is negatief over
het totale beeld voor de wijk. Er wordt bijvoorbeeld wel opgemerkt dat het zo mooi is, of we
dat wel kunnen betalen?
 Reden dat de toeloop nog niet heel hoog is heeft ermee te maken dat de plannen
inhoudelijk voor bewoners nog weinig concreet zijn, voor de meeste mensen duurt de
eventuele ingreep nog heel lang.
 Ook via Hoplr constructieve en positieve reacties. Het lukt het projectteam goed om telkens
snel te reageren op vragen van bewoners op Hoplr. Vanuit Hoplr komt een automatische
melding in de persoonlijke mailbox va projectteamleden bij een nieuw bericht.
 De manier van 1,5 week in het gemengde projectteam naast elkaar werken op het buurthuis
en intussen mensen ontvangen is door het projectteam als heel positief ervaren. Goed voor
de teamspirit onderling tussen Wonen Limburg, gemeente Weert en Punt Welzijn.
NB
Het is wenselijk om vaker op deze manier invulling te geven aan bewonersinloop. In voorjaar
misschien nog eens buiten gaan staan met de borden. Bij winkels of bij complexen.
Feedback op Hoplr over tentoonstelling

Keent:

Digitale infoavond bewoners
Reacties multi-channel
Inhoudelijke vragen webinar uit livechat:
Deelnemers live:
Views webinar:
Mails met extra vragen:
Politieke vragen/reacties:
Vragen/contact erover op Hoplr:

32
68
70
6
2
6

Algemene reactie team:
 Door onmogelijkheid tot fysieke bijeenkomst als gevolg van de Corona maatregelen
hebben we deze avond digitaal gemaakt.
 We hebben het positief ervaren, techniek was goed op orde. Belangrijkste leerpunt
is beter in de camera kijken.
 In toekomst combineren van fysieke bewonersavond met digitale avond (eventueel
opnemen en achteraf vragen laten stellen). Laagdrempeliger voor mensen die niet in
grote groepen willen spreken, ook door extra mogelijkheid achteraf terug te kijken
en vragen te stellen via mail en Hoplr.
 Digitaal live of achteraf kijken is ook een goeie manier om collega’s en raadsleden
mee te laten kijken.
 Belangrijkste plus: Het contact stopt niet bij formele momenten, door inrichting chat,
mailbox, webinar en hoplr zijn we multi-channel continu in gesprek. Elk kanaal is
even waardevol.
 Het opzetten van het webinar en samen nieuwe manier van contact organiseren
werkt daarnaast ook goed voor de onderlinge team-spirit.

Chat-uitdraai van de digitale bewonersavond
Ter verduidelijking is op de volgende manier markering aangebracht:
Vragen over de visie in blauw: 32 vragen
Opmerkingen over de visie in groen: 21 opmerkingen
Opmerkingen over de digitale avond en presentatie in paars: 11 opmerkingen
03 Nov, 2020 07:22:03 PM - Hans - "Hans "
03 Nov, 2020 07:22:35 PM - Jack - "goedenavond aan alle "
03 Nov, 2020 07:24:01 PM - Wonen Limburg - "Welkom Hans en Jack"
03 Nov, 2020 07:26:17 PM - Hans - "Ik zie nu alleen een zwart beeld, is dat normaal?"
03 Nov, 2020 07:26:48 PM - Marielouise - "Goede avond"
03 Nov, 2020 07:27:07 PM - Wonen Limburg - "Nee, dat is niet normaal, probeer even opnieuw in te
loggen "
03 Nov, 2020 07:27:14 PM - Gijs - "er zou een wit scherm moeten zijn met een getekende wijk"
03 Nov, 2020 07:27:27 PM - Wonen Limburg - "Dat klopt"
03 Nov, 2020 07:27:37 PM - Jack - "hopende op een beter bericht al dat van zo juist"
03 Nov, 2020 07:28:49 PM - Frank - "Goedenavond, klaar voor de lancering!"
03 Nov, 2020 07:29:20 PM - Paul - "Goedenavond allen."
03 Nov, 2020 07:30:39 PM - Robbert - "goede avond"
03 Nov, 2020 07:31:07 PM - Peter - "Geen geluid"
03 Nov, 2020 07:31:22 PM - Marcel - "geen geluid"
03 Nov, 2020 07:31:28 PM - Myrthe - "Hier wel geluid"
03 Nov, 2020 07:31:30 PM - Paul - "Hier wel geluid."
03 Nov, 2020 07:31:53 PM - Jack - "hier ook luid en duidelijk"
03 Nov, 2020 07:32:07 PM - Marcel - "nu wel"
03 Nov, 2020 07:32:21 PM - Robbert - "even onderaan op de streepjes klikken "
03 Nov, 2020 07:35:11 PM - alaloua - "We kunnen geen volledige vragen indienen. Waarom is dit
zo?"
03 Nov, 2020 07:35:55 PM - alaloua - "Deze omvangrijke presentatie die toch wel invloed zal hebben
op het gebied van de bewoners rondom Keent en Moesel"
03 Nov, 2020 07:36:06 PM - Wonen Limburg - "Vragen kunnen gesteld worden via de chat"
03 Nov, 2020 07:36:08 PM - alaloua - "Moet serieus worden genomen"
03 Nov, 2020 07:36:58 PM - alaloua - "De chat laat maar een aantal woorden toe hetgeen niet echt
handig is. Gelieve de bewoners serieus nemen op dit vlak en..."
03 Nov, 2020 07:37:14 PM - alaloua - "Niet ons de mogelijkheid ontnemen om serieus vragen te
stellen"
03 Nov, 2020 07:39:34 PM - Wonen Limburg - "Alle vragen kunnen worden gesteld via de chat. De
chat laat geen uitgebreide tekst toe. Uitgebreide vragen kunnen gesteld worden via het mailadres
keentmoesel@wonenlimburg.nl"
03 Nov, 2020 07:42:21 PM - Chrit - "Kan het zijn dat het geluid niet werkt bij Imacs?"
03 Nov, 2020 07:42:58 PM - Wonen Limburg - "dat zou gewoon moeten werken"
03 Nov, 2020 07:43:17 PM - Paul - "Hier imac -> geluid werkt prima."
03 Nov, 2020 07:43:47 PM - Robbert - "rechts onder even op de streepjes klikken"
03 Nov, 2020 07:44:28 PM - Jack - "Goede avond allemaal"
03 Nov, 2020 07:45:27 PM - Erwin - "Helaas werkte de chat niet via mijn iPhone, nu via de laptop
ingelogd. Dus wellicht voor een volgende keer vermelden in de uitnodiging :)"
03 Nov, 2020 07:46:36 PM - Wonen Limburg - "Het zou ook moeten werken op een iPhone"
03 Nov, 2020 07:48:45 PM - Wonen Limburg - "De chatfunctie blijkt inderdaad niet te werken op een
IPhone of Ipad, excuses voor het ongemak"
03 Nov, 2020 07:51:18 PM - Wonen Limburg - "Vragen kunnen wel worden gesteld via de mail
keentmoesel@wonenlimburg.nl. We volgen de vragen via de mailbox ook direct. "
03 Nov, 2020 07:53:46 PM - alaloua - "Wat zijn de nadelen van een Wadi?"
03 Nov, 2020 07:56:37 PM - Gerard - "Is onderzocht waar het autoverkeer vandaan komt welke
gebruik maakt van St. Jozeflaan, bijv. op basis van data van Google of Flitsmeister?"
03 Nov, 2020 07:57:50 PM - Martijn - "Hoe wordt al het huidige verkeer dan van en naar de ringbaan
geleidt?"
03 Nov, 2020 07:58:03 PM - Thei en Han - "Wordt de st joseflaan zo ook autoluwer gemaakt?"

03 Nov, 2020 07:58:04 PM - Erwin - "Komt er ook ooit een verbetering aan de tunnel bij de
Maaseikerweg, de situatie is afgelopen jaren al aangepast, maar de breedte van de tunnel blijft
gevaarlijk voor fietsers. Met name als je met kleine kinderen fietst."
03 Nov, 2020 07:58:39 PM - alaloua - "Moeten wij binnenkort onze auto's opgeven en alles te voet
doen?"
03 Nov, 2020 07:59:09 PM - alaloua - "Blijven er nog voldoende parkeerplekken beschikbaar?"
03 Nov, 2020 07:59:30 PM - Gijs - "wat is het plan m.b.t. hardrijders op de Maaseikerweg?"
03 Nov, 2020 08:00:02 PM - Erwin - "\"
03 Nov, 2020 08:00:38 PM - Jack - "Dillenburg autovrij vind ik geen goed idee, omdat St. Joseflaan
ook al autoluw is"
03 Nov, 2020 08:00:41 PM - Martijn - "Ook op de Louis Regoutstraat en de Kerkstraat wordt vaak erg
hard gereden!"
03 Nov, 2020 08:01:00 PM - Erwin - "Nassaulaan ook vaak mensen die veel te hard rijden."
03 Nov, 2020 08:01:09 PM - Erwin - "die houden echt geen rekening met verkeer van rechts"
03 Nov, 2020 08:01:14 PM - Marielouise - "Op de St jozefslaan wordt ook veel te hard gereden met
name s.avonds"
03 Nov, 2020 08:02:13 PM - Jack - "Er zijn ook mensen die zich wel aan de verkeersregels houden"
03 Nov, 2020 08:02:48 PM - Gerard - "Idd, gebrek aan politiecontrole dus komen er weer drempels
als we pech hebben..."
03 Nov, 2020 08:03:36 PM - Jack - "Dat kost weer schokbrekers"
03 Nov, 2020 08:03:40 PM - alaloua - "De vragen moeten plenair worden beantwoord, vind ik...."
03 Nov, 2020 08:04:51 PM - Wonen Limburg - "We maken straks een selectie van vragen die we
plenair zullen beantwoorden"
03 Nov, 2020 08:05:29 PM - Gerard - "Wat is het saldo van het aantal woningen in deze sheet?"
03 Nov, 2020 08:05:41 PM - alaloua - "Dan moeten mensen ook niet klagen over te hardrijdende
mensen wat al flink is afgenomen"
03 Nov, 2020 08:06:03 PM - Wonen Limburg - "Alle andere vragen worden schriftelijk beantwoord
en teruggekoppeld aan alle deelnemers en gepubliceerd op de website "
03 Nov, 2020 08:06:14 PM - Jack - "Hoe zit het eigenlijk met het aanleggen van nieuwe wegen en
stoepen?"
03 Nov, 2020 08:07:04 PM - alaloua - "Nieuwe wegen en stoepen? Je mag blij zijn dat je niet overal
op zand loopt. "
03 Nov, 2020 08:07:18 PM - alaloua - "De groenplannen gaan mi echt veel te ver"
03 Nov, 2020 08:07:56 PM - Wonen Limburg - "Welke wegen en stoepen bedoeld u? "
03 Nov, 2020 08:08:23 PM - Jack - "Ik ben toch anders al een paar keer gestruikeld"
03 Nov, 2020 08:08:39 PM - Jack - "Moesel b.v"
03 Nov, 2020 08:08:57 PM - wil - "Er was sprake van Heymans woningen op de Zeven sprong lokatie.
Is dit van de baan gezien de 66 woningen die nu gepland staan"
03 Nov, 2020 08:08:59 PM - Gerard - "Op de Irenelaan hebben ze vorige week her en der stoepjes
recht gelegd. Alleen de stoepranden zijn nog schots en scheef."
03 Nov, 2020 08:09:06 PM - Martijn - "Wat betekent nieuwbouw voor de huurprijs van de
nieuwbouwwoningen? Veel huurders van een sociale huurwoning zullen nu al moeite hebben met
het betalen van hun huur! Wat mij betreft kunnen de groenplannen niet ver genoeg gaan!"
03 Nov, 2020 08:09:23 PM - Caris - "De stoepen zijn inderdaad slecht onderhouden, met name de
schroevenakkerstraat. Veel kuilen, bomen duwen de stoep omhoog etc."
03 Nov, 2020 08:10:35 PM - D.G.M. - "betreft de oostzijde de oneven huisnummers?"
03 Nov, 2020 08:10:47 PM - wil berben - "Wanneer wordt de openbare ruimte van de A.
Boostestraat aangepakt?"
03 Nov, 2020 08:10:54 PM - Jack - "In de Margrietlaan moeten ze eerst de bomen verwijderen en
vervolgens de bomen dieper poten."
03 Nov, 2020 08:12:01 PM - Thei en Han - "Gaan de flats ook meer de hoogte in?"
03 Nov, 2020 08:12:03 PM - Wonen Limburg - "De oostzijde van de St. Jozefslaan is de linkerkant
komende vanuit het station "
03 Nov, 2020 08:12:46 PM - alaloua - "Louise de coligny?"
03 Nov, 2020 08:12:54 PM - H - "Zijn er mogelijkheden om het bos, met beschermde boom- en
vogelsoorten, tussen de Oudenakkerstraat en de Dillenburg te behouden i.p.v. een parkeerplaats
ervan te maken? (Fase 2)"

03 Nov, 2020 08:13:47 PM - Frank - "Worden de woontorentjes voorzien van zonnepanelen?"
03 Nov, 2020 08:14:26 PM - Wonen Limburg - "Alaloua: wat bedoel je met de vraag Louise de
Colignystraat?"
03 Nov, 2020 08:14:45 PM - alaloua - "Het is denk ik louis de coligny"
03 Nov, 2020 08:15:26 PM - Jack - "De straten en de omgeving van de Van Halenstraat is pas
vernieuwd"
03 Nov, 2020 08:15:26 PM - Wonen Limburg - "Nieuwbouw wordt altijd voorzien van zonnepanelen"
03 Nov, 2020 08:15:43 PM - Martijn - "Ik neem aan dat er bij nieuwbouw aan de Serviliusstraat en de
Laurenburg voldoende rekening wordt gehouden met de geluidsoverlast van de ringbaan!"
03 Nov, 2020 08:17:32 PM - alaloua - "Het communicatietraject moet inderdaad veel intensiever en
duidelijker!"
03 Nov, 2020 08:20:08 PM - Erwin - "Komt er ook wat meer beeldmateriaal, zoals 3D
tekeningen/schetsen zodat we een beter beeld krijgen van de plannen??"
03 Nov, 2020 08:20:55 PM - Jack - "Het buurthuis moet niet verloren gaan voor Moesel"
03 Nov, 2020 08:21:10 PM - GroenLinks Weert - "Gezien de omstandigheden doen jullie het prima!"
03 Nov, 2020 08:22:37 PM - Hans - "De boulevard St Jozefslaan ziet er op de tekeningen erg breed
uit. Worden de nieuwe woningen verder naar achter geplaatst dus richting de tuinen van de
bewoners van de Jan Truijenstraat. Zo ja hoe ver?"
03 Nov, 2020 08:23:09 PM - Ben - "Wat gebeurd er met de bestaande bomen? En wordt er bij het
planten van nieuwe bomen rekening gehouden met zo min mogelijk overlast? "
03 Nov, 2020 08:23:22 PM - Hans - "Klopt het dat de nieuwe woningen aan de St Jozefslaan 4 etages
krijgen."
03 Nov, 2020 08:24:10 PM - Hans - "krijgen de woningen aan de St Jozefslaan ook ingangen aan de
achterzijde, dus niet alleen aan de St. Jozefslaan."
03 Nov, 2020 08:24:57 PM - Mart - "Erg jammer dat het park tussen de st jozefslaan en jan
truijenstraat verdwijnt voor parkeerplaatsen. "
03 Nov, 2020 08:25:24 PM - Hans - "Op dit moment kijken we vanuit de tuin aan de Jan Truijenstraat
naar de achterzijde van de portiekwoningen. We zien dan de slaapkamers. Worden aan deze zijde
ook woonkamers en balkons gerealiseerd"
03 Nov, 2020 08:25:45 PM - Hans - "Wanneer zijn de definitieve plannen bekend?"
03 Nov, 2020 08:27:18 PM - Marcel - "Dank voor het duidelijke verhaal waarin een soms best
moeilijke boodschap moet worden overgebracht. Kijkend naar het totale plaatje tot nu toe #onder
de indruk"
03 Nov, 2020 08:27:45 PM - alaloua - "#nietonderde indruk"
03 Nov, 2020 08:28:19 PM - Marion - "wordt de riolering in keent en moesel vervangen door een
gescheiden stelsel?"
03 Nov, 2020 08:29:26 PM - NS - "Hoe gaan jullie om met eigenaren die hun portiekflat aan de St.
Jozefslaan West in de toekomst zouden willen verkopen nu deze plannen bekend zijn?"
03 Nov, 2020 08:29:39 PM - Maks - "Meer groen rond Moesel Park is super. Dat het bos tussen de
Oudenakkerstraat en Dillenburg moet verdwijnen om meer woningen/parkeerplaatsen te faciliteren
staat daar recht tegenover. Is het een mogelijkheid het ongeprogrammeerde bos te programmeren
middels een pad en te behouden?"
03 Nov, 2020 08:33:02 PM - Jack - "Ik denk dat ze tegoed nagedacht hebben over de toekomst van
Keent en Moesel, het had ook wel wat minder mogen zijn."
03 Nov, 2020 08:33:22 PM - Maks - "Dit plan, deze bebouwing vormt de komende 50 jaar het gezicht
van Keent/Moesel. De bebouwing gaat daarom ook voldoen en zelfs een substantiële bijdrage
leveren aan de plannen van Weert om in 2040 Energieneutraal te zijn?"
03 Nov, 2020 08:33:42 PM - Hans - "Zijn er ideeen hoe het geregeld kan gaan worden met eigenaren
van appartementen aan de Sint Jozefslaan als ze die willen slopen? Dat geldt voor eigeraren die er
zelf wonen maar ook voor particulier verhuurders."
03 Nov, 2020 08:34:51 PM - H.C.M. - "Gebiedsvisie bestudeerd en ik vind het een goede visie. "
03 Nov, 2020 08:35:08 PM - Erwin - "Ik ben wel onder de indruk, en natuurlijk is niet iedereen
tevreden. Zoals al aangegeven zijn dit de initiele plannen die nog kunnen wijzigen, hoe meer input
wij geven, hoe beter ze de plannen kunnen bepalen. Daarnaast is er nagedacht over korte en lange
termijn plannen. "
03 Nov, 2020 08:36:58 PM - Marcel - "idd, laten we nu eens kijken naar wat het voor ons en onze
kinderen kan opleveren. Dat gaat niet makkelijk, niet vanzelf en niet voor niks."

03 Nov, 2020 08:39:24 PM - Gerard - "Deelauto's bestaan al jaren, maar nog steeds niet populair.
Mensen hechten aan bezit."
03 Nov, 2020 08:39:30 PM - Jack - "Deelauto's werkt niet"
03 Nov, 2020 08:40:37 PM - alaloua - "Sorry maar mijn vraag is niet helemaal beantwoord. Dit is het
nadeel van dit soort eenzijdige communicatie"
03 Nov, 2020 08:42:16 PM - Wonen Limburg - "Beste Alaloua, stel je uitgebreide vraag anders even
via de mail dan krijg je schriftelijk antwoord. "
03 Nov, 2020 08:43:12 PM - alaloua - "En weg is de video. Ben ik geblokkeerd?"
03 Nov, 2020 08:43:31 PM - Marcel - "dat zou mooi zijn :-)"
03 Nov, 2020 08:44:04 PM - Erwin - "als je geblokkeerd was, dan kon je ook niet meer in de chat :)"
03 Nov, 2020 08:44:06 PM - Wonen Limburg - "Je kunt morgenmiddag of morgenavond ook even
binnenlopen bij het Buurthuis Moesel. Wij zijn tussen 13.00 uur en 20.00 uur aanwezig."
03 Nov, 2020 08:45:58 PM - Robbert - "Het eerste deel vanaf de Dries hebben dat wel "
03 Nov, 2020 08:46:33 PM - Wonen Limburg - "Robbert: Wat bedoel je precies?"
03 Nov, 2020 08:47:27 PM - Robbert - "de eerste portiekflats vanaf de Dries gezien oostzijde hebben
wel een achter uitgang"
03 Nov, 2020 08:49:00 PM - Jack - "Worden het in totaal meer woningen dan nu?"
03 Nov, 2020 08:49:27 PM - Erwin - "ik weet niet of ik het gemist heb, maar is er al antwoord
gegeven op de tunnel vanuit maaseikerweg te verbreden of extra fietstunnel ?"
03 Nov, 2020 08:50:33 PM - Wonen Limburg - "Bedankt voor jullie vragen. alle antwoorden die nog
niet gegeven zijn volgen nog schriftelijk "
03 Nov, 2020 08:50:54 PM - Chrit - "complimenten voor de organisatie. Duidelijk verhaal "
03 Nov, 2020 08:51:06 PM - Jack - "dank voor deze uitleg en een mooie avond alle"
03 Nov, 2020 08:51:15 PM - Paul - "Inderdaad, duidelijk verhaal en mooie plannen"
03 Nov, 2020 08:51:39 PM - alaloua - "Dank voor jullie tijd maar de plannen moeten helaas nog flink
worden aangepast.."

Antwoord op de vragen uit het webinar
Deze antwoorden zijn deels gegeven live via het webinar, deels later aangevuld en zoals hieronder
gepubliceerd via keentmoesel.nl en via Hoplr.
Gestelde vragen tijden het webinar op dinsdag 3 november
Vraag 1: Wat zijn de nadelen van een Wadi?
Antwoord: Ons inziens zijn er geen nadelen van een wadi. Een wadi is er om schoon hemelwater
op te vangen en te bergen, zodat het kan infiltreren in de bodem. De capaciteit wordt zodanig
berekend dat de wadi binnen 24 uur na een hevige regenbui weer droog staat. Een voorbeeld zijn
de wadi’s bij de Marinusstraat. De bodem is erg verdroogd doordat regenwater via de riolering
wordt afgevoerd. Opvangen, bergen en infiltreren helpt verdroging tegen te gaan. Dit is een vorm
van klimaatadaptatie.
Vraag 2: Is onderzocht waar het autoverkeer vandaan komt welke gebruik maakt van St.
Jozeflaan, bijv. op basis van data van Google of Flitsmeister?
Antwoord: Verkeersstromen en verkeersintensiteiten worden voortdurend gemonitord. Het principe
van het terugdringen van het (doorgaand) autoverkeer begint bij de inwoners zelf. Het streven is
inwoners te stimuleren om vaker de fiets te nemen of te voet te gaan. En zo bewuster met
autogebruik om te gaan. Dit helpt mee aan een positieve gezondheid. Het idee om doorgaand
verkeer terug te dringen moet op lange termijn beschouwd worden, dat kan niet in een keer en
niet op korte termijn. De mobiliteit gaat veranderen, er komen meer deelauto’s, elektrische
fietsen, elektrische scooters en andere elektrische vervoermiddelen, zoals wellicht de elektrische
step. Deze vervoersmiddelen zullen in de toekomst meer het straatbeeld gaan bepalen. Het
streven naar minder doorgaand verkeer dient in dit perspectief te worden beschouwd.
Vraag 3: Hoe wordt al het huidige verkeer dan van en naar de Ringbaan geleid?
Antwoord: Het huidige verkeer wordt via de (buurt)ontsluitingswegen naar de Ringbaan geleid. Er
rijdt echter nog steeds veel verkeer door de stad, terwijl dat meer gebruik van het
ringbanenstelsel kan maken. Het idee is dat er minder doorgaand verkeer door de wijken rijdt in
de toekomst.
Vraag 4: Wordt de Sint Jozefslaan zo ook autoluwer gemaakt?
Antwoord: Dat is op termijn het streven. Zie verder antwoord op vraag 2.
Vraag 5: Komt er ook ooit een verbetering aan de tunnel bij de Maaseikerweg, de situatie is
afgelopen jaren al aangepast, maar de breedte van de tunnel blijft gevaarlijk voor fietsers. Met
name als je met kleine kinderen fietst.
Antwoord: Het verbeteren van de veiligheid bij de spoortunnel Maaseikerweg is al langere tijd een
punt van discussie binnen de gemeente. Dit is vaker met de eigenaar van de tunnel besproken.
Het verbreden van de tunnel is technisch niet mogelijk. Een optie is het maken van een
afzonderlijke tunnel voor fietsers. Dit is een erg kostbare ingreep. Tot nu toe is hier geen
draagvlak voor gekomen. Dit wordt mede veroorzaakt door de hoge kosten. Bij de herinrichting
van de Maaseikerweg is de situatie voor fietsers minder onveilig gemaakt, doordat de rijbaan
visueel versmald is en er brede rode fietssuggestiestroken zijn aangebracht.
Vraag 6: Moeten wij binnenkort onze auto's opgeven en alles te voet doen?
Antwoord: Dit zal de gemeente echt niet van haar inwoners gaan verlangen, maar we vragen wel
bewuster de keuze te maken om de auto te nemen of met de fiets of te voet te gaan. Zie ook
antwoord op vraag 2.
Vraag 7: Blijven er nog voldoende parkeerplekken beschikbaar?
Antwoord: Het beleid van de gemeente bij nieuwbouw is dat de parkeerbehoefte primair op eigen
terrein dient te worden voorzien. De Sint Jozefslaan staat vol auto’s, terwijl er onbenutte
achterterreinen liggen, achter de appartementen. Wanneer het parkeren aan de achterkant kan
plaatsvinden, hoeft dit niet meer op straat te gebeuren. Dan wordt de straat veiliger voor fietsers.
De achterterreinen zijn groot, daar blijft voldoende groen over om te recreëren.
Vraag 8: Wat is het plan m.b.t. hardrijders op de Maaseikerweg?
Antwoord: Op de Maaseikerweg worden snelheidsremmende maatregelen genomen door
wegversmallingen. Verder is te hard rijden gedrag van mensen. Het zou fijn zijn wanneer de
mensen zich beter aan de regels houden.

Vraag 9: Dillenburg autovrij vind ik geen goed idee, omdat Sint Jozefslaan ook al autoluw is.
Antwoord: De Sint Jozefslaan is nog niet autoluw, het is op dit moment een
gebiedsontsluitingsweg waar de snelheid grotendeels 50 km/u is. De weg is de verbinding tussen
de Ringbaan-Zuid en de spoortunnel bij de Stationsstraat. De Dillenburg is geen
gebiedsontsluitingsweg, het is 30 km/u en voor de afwikkeling van de verkeersstromen niet van
wezenlijk belang. Bovendien leent de omgeving zich voor een parkachtige invulling, mede
vanwege het vele robuuste groen. In het antwoord op vraag 2 hebben we uitgelegd in welk
perspectief het autoluw maken in de toekomst geplaatst moet worden. We willen het doorgaand
verkeer in de wijk zoveel mogelijk tegengaan en inwoners stimuleren om vaker de fiets te nemen
of te voet te gaan. De mobiliteit verandert, daar wordt dan ook op ingespeeld.
Vraag 10: Ook op de Louis Regoutstraat, de Kerkstraat en de Nassaulaan wordt vaak erg hard
gereden!
Antwoord: Dat is de reden dat op deze wegen de rijbaan wordt versmald en er
fietssuggestiestroken worden aangebracht. Bij de Kerkstraat is dit in uitvoering. Bij de Louis
Regoutstraat is dit al gerealiseerd. Dit is overigens een buurtontsluitingsweg waar 50 km/u mag
worden gereden. Er zijn diverse plateaus aangebracht. Bij de Nassaulaan moet dit nog aangepast
worden. Te hard rijden heeft te maken met het gedrag van mensen, fysieke ingrepen hebben daar
helaas maar zeer beperkt invloed op.
Vraag 11: Wat is het saldo van het aantal woningen aan het einde van de gebiedsontwikkeling?
Antwoord: We verwachten nu dat we na het doorlopen van alle fases circa 226 woningen meer
hebben in de wijken Keent en Moesel.
Vraag 12: Hoe zit het eigenlijk met het aanleggen van nieuwe wegen en stoepen in Moesel?
Antwoord: De aanleg van nieuwe wegen en stoepen is geen opgave op zich. Het is een gevolg van
de vervanging van de riolering, waarbij schoon hemelwater wordt afgekoppeld. Voor het noordelijk
gedeelte van Moesel (Nassaulaan en ten noorden daar van) is het plan al in concept gereed. De
uitvoering start in de loop van 2021. Voor het resterende deel wordt nu eerst bekeken in hoeverre
de rioolvervangingsopgave samen kan lopen met de vervangingsopgave van de portiekwoningen,
zodat werk met werk gemaakt wordt.
Vraag 13: De groenplannen gaan mi echt veel te ver.
Antwoord: Meer divers groen, minder verstening, meer biodiversiteit, meer bomen, het zijn
maatregelen die helpen tegen de hittestress en voor klimaatadaptatie. De plannen worden in
overleg met de bewoners verder uitgewerkt. Dit zal niet allemaal in een keer gebeuren.
Vraag 14: Er was sprake van Heymans woningen op de Zevensprong locatie. Is dit van de baan
gezien de 66 woningen die nu gepland staan?
Antwoord: Ja dat klopt, er wordt afgezien van de bouw van tijdelijke woningen op de locatie van
de Zevensprong. Er wordt onderzocht of er permanente woningen kunnen komen, in maximaal 3
lagen, mogelijk gecombineerd met zorg.
Vraag 15: Op de Irenelaan hebben ze vorige week her en der stoepjes recht gelegd. Alleen de
stoepranden zijn nog schots en scheef.
Antwoord: Wij hebben uw melding doorgegeven aan de collega’s van Openbaar Gebied zodat er
een reparatie kan plaats vinden. Dergelijke meldingen kunt u zelf ook doorgeven via telefoon 575
000.
Vraag 16: Wat betekent nieuwbouw voor de huurprijs van de nieuwbouwwoningen? Veel huurders
van een sociale huurwoning zullen nu al moeite hebben met het betalen van hun huur.
Antwoord: Ondanks dat het in deze tijd erg moeilijk is om betaalbare woningen te bouwen staat
betaalbaarheid in deze visie hoog in het vandaag. We streven naar creatieve oplossingen om
voldoende betaalbaar woningbezit te behouden.
Vraag 17: Wanneer wordt de openbare ruimte van de A. Boostenstraat aangepakt?
Antwoord: Het opwaarderen van de openbare ruimte wordt gecombineerd met de rioolvervanging.
Voor de omgeving Alphons Boostenstraat kan dit nog niet worden aangegeven. Dit wordt bekeken
in samenhang met de vervangingsopgave van de portieketagewoningen, zodat werk met werk
gemaakt kan worden.
Vraag 18: Gaan de flats ook meer de hoogte in?
Antwoord: Dit is afhankelijk van de locatie en moet nog verder uitgewerkt worden. Aan de

Laurenburg en Serviliusstraat worden minder appartementen en meer grondgebonden woningen
voorzien. Aan de Sint Jozefslaan zijn de appartementen 3,5 verdiepingen hoog. Wij verwachten
dat de nieuwbouw hier 3 of 4 verdiepingen hoog zal worden. Aan de Dillenburg en Louise de
Colignystraat zijn de appartementen 4 tot 5 verdiepingen hoog. Wij denken bij de Dillenburg aan
5-6 lagen en bij de Louise de Colignystraat aan 5-8 lagen. Maar dit staat nog niet vast. Uiteraard
houden wij rekening met voldoende lucht, licht en ruimte tussen de bebouwing.
Vraag 19: Zijn er mogelijkheden om het bos, met beschermde boom- en vogelsoorten, tussen de
Oudenakkerstraat en de Dillenburg te behouden i.p.v. een parkeerplaats ervan te maken? (Fase 2)
Antwoord: De mogelijkheid om het bosgebiedje te behouden wordt te zijner tijd meegenomen in
de plannen. Verder dient uiteraard aan de Wet natuurbescherming te worden voldaan voor wat
betreft beschermde soorten.
Vraag 20: Worden de woontorentjes voorzien van zonnepanelen?
Antwoord: Alle nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig voorzien van zonnepanelen om te
voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.
Vraag 21: De straten en de omgeving van de Van Halenstraat zijn pas vernieuwd?
Antwoord: Dat klopt, meer straten in Keent zijn al aangepakt, hier is de riolering eerder al
vervangen. Deze straten blijven ongemoeid. Wel is het aanpassen van tuinen bij de woningen een
aandachtspunt in de wijken, zodat er minder verharding komt en meer groen.
Vraag 22: Ik neem aan dat er bij nieuwbouw aan de Serviliusstraat en de Laurenburg voldoende
rekening wordt gehouden met de geluidsoverlast van de Ringbaan.
Antwoord: Jazeker, met alle nieuwbouw dient aan de huidige wet- en regelgeving te worden
voldaan, waaronder verkeerslawaai. Waar nodig wordt extra isolatie in de gevel aangebracht.
Vraag 23: Het communicatietraject moet inderdaad veel intensiever en duidelijker.
Antwoord: We hebben het afgelopen jaar naast berichtgeving via reguliere en sociale media, in de
verschillende fasen van het maken van de visie contact gehad met veel wijkbewoners, hiervoor
zijn verschillende brieven en ansichtkaarten bezorgd bij bewoners. We hebben huisbezoeken
afgelegd bij de portiekwoningen en een grootschalige onderzoek via enquête uitgevoerd in de hele
wijk. Met een respons op beide onderzoek vormen van 30%. Dat betekent dat we van 1200
bewoners directe informatie gekregen hebben. Over dat onderzoek en de resultaten ervan hebben
we via verschillende kanalen waaronder een kaart in de brievenbus gecommuniceerd. Alle verdere
communicatie zoals ook de publicatie van de visie is gebeurd via alle beschikbare kanalen, alsook
het buurtplatform Hoplr. Middels persoonlijke uitnodigingen voor het aangeboden webinar en de
tentoonstelling voor de bewoners van de portiekwoningen is geprobeerd open en transparante
informatie te bieden en met bewoners in gesprek te gaan. Via de website keentmoesel.nl en via
het emailadres keentmoesel@wonenlimburg.nl kan iedereen bij ons terecht voor informatie en
eventuele overige vragen. Mocht u een voorstel hebben voor verbeteringen in dit traject dan horen
wij dat graag via bovenstaand emailadres.
Vraag 24: Komt er ook wat meer beeldmateriaal, zoals 3D tekeningen/schetsen zodat we een
beter beeld krijgen van de plannen?
Antwoord: Op dit moment zijn er nog geen ontwerpen gemaakt voor de bebouwing. Zodra deze er
zijn worden ze tijdig gedeeld met bewoners in de wijk.
Vraag 25: Het buurthuis moet niet verloren gaan voor Moesel.
Antwoord: De gemeenteraad neemt een afzonderlijk besluit over de maatschappelijke voorziening
in Moesel. Het gaat er hierbij om dat de functie behouden blijft.
Vraag 26: De boulevard St Jozefslaan ziet er op de tekeningen erg breed uit. Worden de nieuwe
woningen verder naar achter geplaatst dus richting de tuinen van de bewoners van de Jan
Truijenstraat. Zo ja hoe ver?
Antwoord: Het is niet de bedoeling om de flats op een andere plaats te bouwen. Bureau Mecanoo
heeft geconcludeerd dat de stedenbouwkundige structuur van de Sint Jozefslaan goed in elkaar zit.
De straat is breed genoeg. Er is geen reden om de appartementen verder naar achteren te
bouwen.
Vraag 27: Wat gebeurt er met de bestaande bomen? En wordt er bij het planten van nieuwe
bomen rekening gehouden met zo min mogelijk overlast?
Antwoord: Bestaande bomen blijven in principe zo veel mogelijk gehandhaafd. Alleen indien het

echt niet anders kan worden misschien bomen gekapt. Bij nieuwe bomen wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met het voorkomen van overlast. Uiteraard zal er elk jaar in de herfst enige
tijd overlast zijn van bladeren.
Vraag 28: Klopt het dat de nieuwe woningen aan de St Jozefslaan 4 etages krijgen?
Antwoord: De bestaande appartementen aan de Sint Jozefslaan zijn 3,5 verdiepingen hoog. De
nieuwe appartementen zullen 3 of misschien 4 verdiepingen hoog worden.
Vraag 29: Krijgen de woningen aan de St Jozefslaan ook ingangen aan de achterzijde, dus niet
alleen aan de St. Jozefslaan.
Antwoord: Het ontwerp van de woningen is nog niet gemaakt, maar we kunnen ons voorstellen
dat de bewoners van de appartementen op een gemakkelijke manier gebruik kunnen maken van
de groene ruimte achter hun woningen, om te recreëren. Misschien kunnen er activiteiten
ontplooid worden, zoals bijvoorbeeld het maken van buurttuintjes. De appartementen op de
begane grond kunnen wellicht een tuintje bij hun huis krijgen. Dit zijn zo maar ideeën. In de
huidige appartementen is aan de achterzijde geen in- of uitgang aanwezig. Hierdoor is het
achterterrein niet erg toegankelijk en wordt er beperkt gebruik van gemaakt. Daarmee is er ook
een risico op sociale onveiligheid.
Vraag 30: Erg jammer dat het park tussen de Sint Jozefslaan en Jan Truijenstraat verdwijnt voor
parkeerplaatsen.
Antwoord: Het is niet de bedoeling om van het hele groene terrein een parkeerplaats te maken.
Dit zal ook niet nodig zijn om in de parkeerbehoefte van de bewoners te voorzien. Wij gaan er van
uit dat er voldoende groen over blijft om te recreëren.
Vraag 31: Op dit moment kijken we vanuit de tuin aan de Jan Truijenstraat naar de achterzijde
van de portiekwoningen. We zien dan de slaapkamers. Worden aan deze zijde ook woonkamers en
balkons gerealiseerd?
Antwoord: Er zijn nog geen tekeningen gemaakt van de nieuwe woningen. Op voorhand kan dus
ook niet aangegeven worden waar eventuele balkons gesitueerd worden. Wel wordt zoveel
mogelijk met de belangen van de omwonenden rekening gehouden.
Vraag 32: Wanneer zijn de definitieve plannen bekend?
Antwoord: Na de verwachte vaststelling van de visie in februari zullen we aan de slag gaan met
fase 0. Zodra er ontwerptekeningen zijn worden deze uiteraard gedeeld met omwonenden voordat
deze definitief vastgesteld zullen worden. Een precieze planning hebben we nog niet. We houden u
op de hoogte.
Vraag 33: Wordt de riolering in Keent en Moesel vervangen door een gescheiden stelsel?
Antwoord: Ja, overal waar de riolering vervangen wordt, wordt het schoon hemelwater
afgekoppeld.
Vraag 34: Hoe gaan jullie om met eigenaren die hun portiekflat aan de St. Jozefslaan West in de
toekomst zouden willen verkopen nu deze plannen bekend zijn?
Antwoord: In eerste instantie is het belangrijk om met al deze bewoners en eigenaren in gesprek
te gaan om afspraken te maken over de toekomst van deze woningen. Dat betekent niet
automatisch dat de woningen gesloopt gaan worden, daar kan Wonen Limburg niet alleen een
besluit over nemen. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zullen er vervolgafspraken
gemaakt worden.
Vraag 35: Meer groen rond Moesel Park is super. Dat het bos tussen de Oudenakkerstraat en
Dillenburg moet verdwijnen om meer woningen/parkeerplaatsen te faciliteren staat daar recht
tegenover. Is het een mogelijkheid het ongeprogrammeerde bos te programmeren middels een
pad en te behouden?
Antwoord: Het bosgebiedje is nu verwilderd en ontoegankelijk. Bij de uitwerking wordt het idee
wel meegenomen om het bosje (deels) te behouden en het toegankelijk te maken.
Vraag 36: Dit plan, deze bebouwing vormt de komende 50 jaar het gezicht van Keent/Moesel. De
bebouwing gaat daarom ook voldoen en zelfs een substantiële bijdrage leveren aan de plannen
van Weert om in 2040 Energieneutraal te zijn?
Antwoord: De vernieuwing van de appartementen gaat zeker een bijdrage leveren aan het
energieneutraal maken van Weert. Het aantal woningen is met 650 echter maar heel beperkt ten

opzichte van een totale voorraad van ruim 23.000 woningen. Het woord substantieel lijkt daarom
ietwat overdreven.
Vraag 37: Zijn er ideeën hoe het geregeld kan gaan worden met eigenaren van appartementen
aan de Sint Jozefslaan als ze die willen slopen? Dat geldt voor eigenaren die er zelf wonen maar
ook voor particulier verhuurders.
Antwoord: Omdat Wonen Limburg geen volledig eigenaar is van deze portiek blokken gaan we na
de vaststelling van de gebiedsvisie een traject opstarten met de VvE’s en de eigenaren van de
woningen aan de St. Jozefslaan. Samen gaan we nadenken en uitgangspunten vaststellen voor
wat betreft de westzijde van de St. Jozefslaan. Wonen Limburg kan hier niet alleen een besluit
over nemen.

Feedback op Hoplr naar aanleiding van de lijst met vragen en antwoorden:

Vragen per mailbox keentmoesel@wonenlimburg.nl na webinar (3 nov)
Vanaf 3 november:




Terugbelverzoek:
Nadere informatie over sloop/nieuwbouw:
Inrichting openbare ruimte/bomen
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Mail 1.
Beste,
Hierbij mijn vragen die niet via chat konden worden gesteld:
In de gebiedsvisie voor Weert-Zuid is op pagina 60 aangegeven dat op het gehele Dal-terrein een
waterinfiltratie zone zal worden gerealiseerd. Dit is eerder niet wat naar de bewoners in de buurt
eerder is gecommuniceerd tijdens de presentatie plannen inzake rioolvervanging. Aan de bewoners
is aangegeven dat naast de Wadi bomen zouden worden geplant en was er geen sprake van een
waterinfiltratiezone op het gehele plein. Kunnen jullie hier meer duidelijkheid over geven?
Op blz. 60 van de visie zijn de pocketparks aangegeven, waaronder de locatie bij het Dal. De visie
bevat geen inrichtingsplan van de locatie, het betreft een symbolische weergave waarbij is
aangegeven dat er groen komt, ruimte is voor speeltoestellen en ruimte is voor waterberging. De
inrichting wordt gerealiseerd zoals ook in de plannen is opgenomen.
Wij zien dat er voornamelijk wordt gedacht aan de portiekflats. Waarom besteed Wonen Limburg
geen aandacht aan de grondgebonden woningen die bijvoorbeeld oud zijn? Deze woningen zijn
slecht geïsoleerd niet geventileerd etc.
De portiekflats hebben prioriteit omdat dit type woningen het eerste uit de markt zal vallen nadat de
bevolkingspiek bereikt is. De verwachting is dat dit zal gebeuren rond 2032. Om te voorkomen dat
we dan leegstand krijgen in verouderde portiekflats wordt nu al nagedacht hoe we dit kunnen
voorkomen.
Er wordt heel veel aandacht gegeven aan groen wat op zich heel goed is. Vinden jullie dat deze
plannen ook recht doen aan de autorijder?
In algemene zin willen we autogebruik terugdringen. Dit willen we doen door de straten veiliger te
maken voor de fietser en de voetganger, doorgaand verkeer uit de woonwijken te weren en de
bewoners bewuster te maken wanneer de auto te pakken en wanneer te fietsen of te voet te gaan.
Dit heeft daarnaast een positief effect op de gezondheid. Verder is klimaatadaptatie heel belangrijk,

daarbij hoort minder steen, meer groen, meer biodiversiteit, etc. Met de almaar heter wordende
zomers is meer groen /bomen en minder verharding belangrijk om de hittestress tegen te gaan.
Er moeten meer momenten komen voor de bewoners om serieus mee te doen aan deze gesprekken.
Is het niet verstandig om live bijeenkomsten te houden wanneer de omstandigheden dit weer
toelaten?
Onze voorkeur gaat ook uit naar fysieke bijeenkomen. Afhankelijk van de corona maatregelen zal dit
zeker ook weer gaan gebeuren zodra dit toegestaan is. Bij de uitwerking van de diverse locaties
worden bewoners/omwonenden/belanghebbenden uiteraard betrokken.

Mail 2.

Beste mijnheer/mevrouw,

Bedankt voor uw vragen. Hieronder krijgt u een antwoord.
Vraag:
De Johan Willem Frisolaan is een doorgaande weg. Vooral de vrachtwagens maken hier gebruik van
voor de aanvoer van voorraad naar de winkels op het Oranjeplein. De weg verkeersluw maken geeft
hier waarschijnlijk problemen.
Hoe wordt dit ingeschat ?
Antwoord:
Uiteraard is het belangrijk dat de winkels aan het oranjeplein bevoorraad kunnen blijven. Een
aanrijroute via de Maaseikerweg en Nassaulaan lijkt het meest logisch. De Irenelaan is niet echt
geschikt voor vrachtwagens. Dit wordt in het vervolgtraject nader onderzocht. Het is belangrijk dat
de ondernemers op het Oranjeplein hierbij betrokken worden.
Vraag:
Het trapveldje met de jop op de Johan Willem Frisolaan moet in uw visie wijken voor een
woontoren.
Hoe strookt dit met de toepassing van meer groen in de wijk?
Antwoord:
We begrijpen deze vraag. Meer groen dient in de context van de gehele wijk beschouwd te worden,
niet per groenvoorziening. Wij hopen dat u begrijpt dat het nodig is om eerst nieuwe woningen te
bouwen, voordat er woningen gesloopt kunnen worden. Op de locatie van de Jop ligt op dit moment
een maatschappelijke bestemming. Er zou hier dus al gebouwd kunnen worden. De vergroening
wordt met name ingezet in de straten, minder verharding, meer ruimte voor groen en op de plek
van de grote woonblokken, zoals aan de Dillenburg en de Louise de Colignystraat. De bedoeling is
dat de nieuwe gebouwen in de vorm van een woontoren worden gebouwd, zodat men er omheen
kan lopen, en er meer licht en lucht ontstaat. Wij hopen verder dat de bewoners zelf ook een
bijdrage doen in hun tuin, door waar mogelijk overtollige verharding in voor- en achtertuin te
vervangen voor groen.
Ik hoop u hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven, de visie moet nog worden uitgewerkt in
plannen. Het is nu nog een wat abstract. Bij de uitwerking per deelgebied wordt een en ander meer
concreet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.
Mail 3.
Hallo,
Ik heb toch nog een vraag mbt het webinar…
Graag zouden wij willen weten wat er gaat gebeuren met de bomen in de Alphons Boostenstraat.
Hierover hebben we al eens contact opgenomen met de Gemeente weert maar tot op heden
wachten we nog op een reactie….
Deze bomen:
Zijn onveilig. Ik heb met eigen ogen gezien dat er een dikke tak rakelings langs twee
fietsers afviel. Deze boom is daarna ook verwijderd! Er vallen regelmatig takken uit al deze
bomen!

Geven het hele jaar door veel overlast!
Hangen bij ons over. Mochten er takken breken dan is dat voor ons een hoge kostenpost
omdat dan onze grensafscheiding met klimop sneuvelt. Deze is uit 1 stuk en moet dan helemaal
vervangen worden! Ook van de planten komt dan niks goeds meer en die moeten ook vervangen
worden. Ook onze vijver zal dan kapot zijn. Inclusief de aanplanting en onze vissen!
Wij weten van iemand die werkzaam is geweest bij de gemeente dat deze bomen idd slecht zijn en
eigenlijk niet geschikt zijn om op deze locatie te staan. Ze zijn destijds geplant omdat de snel
groeien.
Nu is het een kwestie van tijd dat ze omvallen. Tijdens harde wind of storm houden wij, ook onze
achterburen en wellicht meerdere omwonenden, ons hart vast dat er niks gebeurd….
Wij hopen dat onze vraag/probleem serieus bekeken zal worden en wachten op een reactie!
Mogen wij overigens alles wat over onze grensafscheiding hangt verwijderen?
Antwoordmail:
Beste mijnheer,
In reactie op uw vraag over de bomen in de Alphons Boostenstraat kan ik u mededelen dat de
planning van herinrichting van de Kruisstraat en Alphons Boostenstraat helaas nog niet
aangegeven kan worden. Er wordt nu eerst bekeken in hoeverre de rioolvervangingsopgave samen
kan lopen met de vervangingsopgave van de portiekwoningen, zodat werk met werk gemaakt
wordt.
Indien er nu concreet een gevaarlijke situatie is moet er door de deskundigen naar gekeken
worden. Ik heb de collega’s van Openbaar Gebied gevraagd dit op te pakken.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd met mij contact opnemen.

Mail 4. Beste mijnheer,
U heeft per mail vragen gesteld over de Alphons Boostenstraat. Hierbij ontvangt u een reactie.
Er is nog geen ontwerp van de Alphons Boostenstraat gemaakt. Te zijner tijd, wanneer dit wordt
opgepakt, worden de inwoners hierbij betrokken.
Het opwaarderen van de openbare ruimte wordt gecombineerd met de rioolvervanging. Voor de
omgeving Alphons Boostenstraat kan de termijn nog niet worden aangegeven. Dit wordt bekeken
in samenhang met de vervangingsopgave van de portieketagewoningen, zodat werk met werk
gemaakt kan worden.
Onvolkomenheden in de openbare ruimte kunt u altijd melden bij de gemeente, via tel. 575 000.
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

