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Bijeenkomst wijkoverleggen 

10 april 2019 

20.00 – 22.00 uur 

Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid 
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- Wijkoverleggen willen naast plenaire bijeenkomsten, ook individueel met ARZ en CHP om 

tafel. 

Afspraak: individuele bijeenkomsten worden de komende periode ingepland. Volgende 

gezamenlijke bijeenkomst op 5 juni, 19:30 uur in Paviljoen Ring Zuid. Wijkoverleggen ontvangen 

hiervoor een uitnodiging. Gezamenlijke bijeenkomsten 1x per kwartaal. 

 

- Aanwezigen maken zich zorgen over intrillen van damwanden vanaf de zomer en verwachten 

adequate informatievoorziening. 

Afspraak: tijdens bijeenkomst in juni komen we hier uitgebreid op terug. Tijdens die 

bijeenkomst in ieder geval antwoord op onderstaande vragen (zijn de antwoorden eerder 

beschikbaar, dan zsm met de wijkoverleggen delen). 

 

• Hoe ziet schaderegeling er uit en hoe voorkomen we soortgelijke situaties als bij 

aardbevingsschade? 

• Is er ook schade die niet wordt vergoed? (vraag uit de zaal: glas ouder dan 10 jaar) 

• Wat is de procedure bij schade? 

• Worden de bouwkundige vooropnames geactualiseerd (zo ja, wanneer, zo nee, 

waarom niet?) 

• Waar komen de trillingsmeters en geluidsmeters, wat gebeurt er als grenswaarde 

wordt overschreden (bij wie komen meldingen binnen enz.), wat zijn de grenswaardes 

en op welke termijn wordt hier vervolgens actie op ondernomen? 

• Hoe ziet de contourgrens er uit, welke woningen hebben het grootste risico? 

• Welk calamiteitennummer kunnen omwonenden bellen? 

• Waar wordt op welk moment getrild (werkvolgorde, gedetailleerdere planning) 

• Wat zijn de routes voor bouwverkeer? 
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- Enkele aanwezigen vinden dat vragen die op bijeenkomsten zijn gesteld binnen twee weken 

beantwoord moeten worden. 

Afspraak: Dat moet zeker lukken. We hebben echter niet op alle vragen binnen die termijn 

antwoord. In dat geval geven we binnen de gestelde termijn een procesantwoord waarin we 

aangeven wanneer een inhoudelijk antwoord volgt. 

 

- Wat is de planning voor de herinrichting van de Vondellaan? Kan daar voor 25 april 

duidelijkheid over komen i.v.m. een wijkcafé? 

Afspraak: We bekijken inderdaad of het mogelijk is de herinrichting van de Vondellaan naar 

voren te halen. We laten op korte termijn (voor 25 april) weten wat de planning is. 

 

- Kunnen er compenserende (geluids)maatregelen komen op de A7 ter hoogte van Hoogkerk? 

Afspraak: De wethouder heeft in de commissievergadering eerder vandaag aangegeven voor 1 

juli in de gemeenteraad terug te komen op de ‘Hoogkerk-moties’. 

 

- Wanneer komt er een vervolgbijeenkomst met het wijkoverleg Zuiderplantsoen? 

Afspraak: deze wordt na de zomer van 2019 ingepland. De deelnemers ontvangen hiervoor te 

zijner tijd een uitnodiging. 


