
Vragen/opmerkingen bewonersavond de Wetering  
 
Tijdens de bewonersavond van 17-10-2022 zijn een aantal vragen/ opmerkingen gemaakt over het 
ontwerp van de Wetering. Hieronder worden de vragen en opmerkingen, in willekeurige volgorde, 
beantwoord.  
 
1 Mooiere laadpaal.  
 
In tegenstelling tot wat er op de bewonersavond vermeld is blijft de laadpaal staan. De laadpaal is 

ook geen eigendom van de gemeente maar van Allego. De Gemeente heeft geen invloed op het 

uiterlijk van de palen. 

  

2 Gebakken klinkers i.p.v. beton.  
 
De bestaande klinkers in de weg en in de parkeervakken zijn nog van voldoende kwaliteit om te 
hergebruiken. Dit is ook gunstig voor de klimaat opgave die we hebben bij de reconstructie.  
 
 
3 Laden bij Multistee  
 
Dit valt buiten het projectgebied. Voor vragen over of het aanvragen van laadpalen kunt u contact 
opnemen met jeroen.vangurp@jouwgemeente.nl  
 
 
4 Parkeren in voortuin. 
 
Voor het aanleggen of veranderen van een inrit (of uitweg) dient, conform artikel 2:12 van de 
Algemene plaatselijke verordening (APV) voorafgaande aan de uitvoering van werkzaamheden of de 
ingebruikname een melding te worden gedaan bij het College van de gemeente Molenlanden, 
waarna de situatie ter plaatse inhoudelijke kan wordt beoordeeld. Bij deze melding dient een 
situatieschets met relevante maatvoering van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande 
situatie te worden  bijgevoegd. 
De melding kan via de website van de gemeente gedaan worden. Uitritten binnen de Gemeente 
Molenlanden | Gemeente Molenlanden 
 
 
5 Beschoeiing herstel meenemen (naast nr. 1 en achter nummers 2 tm 30). 
 
Er is gekeken naar de kwaliteit van de beschoeiing in het gemeentelijke perceel. De kwaliteit is nog 
voldoende. De keerwand langs de weg heeft genoeg kerende functie om de weg te keren. De oevers 
zijn op dit moment erg natuurvriendelijk. Dit is wat we graag willen. Er vinden voorlopig geen 
werkzaamheden plaats aan de beschoeiing.  
 
 
6 Uitzoeken parkeren voor garage nr. 2. 
 
Officieel mag dit niet. Het is een inrit naar een garage. Als de inrit vervalt en er parkeergelegenheid 
komt, is het openbaar en mag iedereen hier gebruik van maken. We kunnen geen toestemming 
geven om op de inrit te parkeren.  
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7 Hek bij groenvak nabij nr. 7.   
 
Vanuit het beheer oogpunt is het wenselijk dat het hek weggaat. Mochten er gegronde bezwaren zijn 
kan er gekeken worden of het na de reconstructie teruggeplaatst kan worden.  
 
 
8 Rijcurve checken voor trekker met voorlader.  
 
Dit is gecheckt, er is voldoende ruimte om re rijden.    
 
 
9 optie achterpad meenemen achter nr. 2.  
 
Dit is mogelijk op eigen kosten. Hierover kunnen, net als over de bestrating en ophogingen in de 
voortuinen, afspraken worden gemaakt met de aannemer. De gemeente stelt, tot in zekere mate, 
zand en grond beschikbaar.  
 
 
10 Voldoende parkeergelegenheid houden.  
 
Het aantal plaatsen in de Wetering voldoet ruim aan de norm. Op 17-10-2022 is er na de 
bewonersavond nog een rondje gelopen door de straat. Er waren 11 van de 31 parkeerplekken vrij. 
Verder is er de afgelopen maanden (s ’avonds) meermaals een rondje door de straat gereden waren 
er telkens minimaal 5 lege plaatsen.   
 
 
11 Ondergrondse container verplaatsen. 
 
De container zal verplaatst worden naar het begin van de straat.  


