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Nieuwsbrief Fret, Das en Eekhoornstraat
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief over de herinrichting van de Fret-, Das- en
Eekhoornstraat. Op 20 oktober hebben we een inloopavond georganiseerd over onze
plannen voor deze straten. Inwoners hebben toen vragen kunnen stellen en hun reactie
kunnen geven. In deze nieuwsbrief leest u hoe we de reacties van inwoners in onze
plannen verwerken.

Parkeren in de straten
Veel reacties gingen over het parkeren in de straten. Hoe gaan we dit in de toekomst
inrichten? Ook hoorden we vaak dat inwoners de rijbanen te smal vinden.
De beschikbare ruimte in de straten is krap. Inwoners hebben er veel begrip voor dat we
het in deze beschikbare ruimte moeten oplossen.
Wat gaan we doen?
In de Eekhoornstraat en in de Dasstraat gaan we de rijbanen verbreden ten opzichte van
huidige situatie. Dit doen we door de trottoirs iets te versmallen. In de Eekhoornstraat
leggen we aan beide kanten een trottoir van 1,20m aan. Hierdoor wordt de rijbaan
ongeveer 60 cm breder ten opzichte van de huidige situatie. De doorstroming van het
verkeer verbetert daardoor. En parkeren aan de even kant van de rijbaan wordt
makkelijker.

Hetzelfde doen we in de Dasstraat. Hier kiezen we voor een trottoir van 1,05 m aan de
oneven kant en 1,20m aan de even kant. De rijbaan wordt hierdoor 40 cm breder: de
huidige rijbaan is 4,40m en deze wordt 4,80m. Hierdoor verbetert de doorstroming én het
wordt mogelijk om aan de even kant van de weg te parkeren.
De huidige parkeerplaatsen aan de oneven kant van de weg blijven gewoon bestaan.
Daarnaast maken we 2 extra langsparkeerplaatsen in het groenstrookje naast de Dasstraat
13. Langsparkeerplaatsen zijn 1,80m diep en 6 meter breed. Ook komt er 1 extra
langsparkeerplaats bij de Dasstraat 15/17.
Door bovenstaande maatregelen krijgen de straten meer parkeerplaatsen:
•

10 tot 11 parkeerplaatsen meer ten opzichte van onze oorspronkelijke plannen

•

9 tot 10 parkeerplaatsen meer ten opzichte van de huidige situatie.

Als aanvullende maatregel komt er een parkeerverbod aan de oneven kant van de
Eekhoornstraat (tussen de Das- en Fretstraat).

Groen in de straten
Inwoners reageerden ook vaak op het groen in de straten.
Wat gaan we doen?

•

We gaan de bomen langs de drie wegen vervangen door 22 nieuwe amberbomen.
Door de werkzaamheden moeten we toch al een deel van de bomen kappen. De
nieuwe bomen krijgen een verbeterde standplaats met voedselrijke grond.
Amberbomen passen goed in het straatbeeld en ze zijn kleiner en zuilvormig.

•

De plantvakken in de Das- en Fretstraat komen terug. In deze vakken komen
bloeiende heesters.

•

De geplande parkeervakken in het gepresenteerde ontwerp bij Fretstraat 8/10
komen te vervallen. Deze parkeerplekken verplaatsen we naar de Fretstraat naast
Eekhoornstraat 2. Bij de Fretstaat 8/10 komt een groenstrook met daarin een
nieuwe boom.

•

De geplande boom voor de Dasstraat 15/17 vervalt. Hier komt een parkeerplaats.

Het groen naast de Dasstraat nr. 8 is van woningstichting Oosterpoort. De gemeente kan
hier dus niets mee doen.

Uitzicht op Hoge Horst
Enkele reacties gingen over de kruising Hoge Horst / Eekhoonstraat. Sommige inwoners
vinden dat de bloembak en paaltjes het uitzicht en de draaicirkel van auto’s belemmeren.
We hebben dit nogmaals beoordeeld en denken toch dat de huidige situatie de beste
oplossing is. Daarom behouden we de bloembak en de paaltjes.

Parkeren in de voortuin
Heeft u een verlaagde stoeprand met inritvergunning naar uw eigen terrein? Dan krijgt u
deze in de nieuwe situatie terug.
Voor nieuwe aanvragen geldt dat parkeren op eigen terrein naast het huis is toegestaan. U
moet hiervoor wel een vergunning aanvragen.
Parkeren voor uw huis (in bijvoorbeeld de voortuin) is niet toegestaan. We geven hiervoor
geen nieuwe vergunning af. Voor bestaande vergunningen verandert er niets.

Verdere reacties
Er zijn nog verschillende andere reacties binnengekomen. We behandelen er een paar:
•

We gaan betonstraatstenen in de straten leggen. We kiezen er bewust voor om
geen gebakken straatmateriaal, zoals klinkers, te gebruiken. Klinkers geven
namelijk meer geluidsoverlast en ze zijn duurder. Ook leggen we in woonstraten
geen asfalt omdat er op asfalt harder gereden wordt. (Ook in de Bosstraat hebben
we betonstraatstenen gebruikt. Deze zijn vergelijkbaar met de stenen die we in dit
project gaan gebruiken.)

•

Halverwege de Das- en Fretstraat leggen we verkeersdrempels aan. Het is nog niet
bekend wat we met de drempel op de Reestraat gaan doen. We gaan eerst met de
direct omwonenden overleggen. Pas daarna nemen we hierover een beslissing.

•

Tot slot het verzoek om eenrichting in de straten in te voeren. Dit doen we niet,
omdat dit leidt tot veel "rondrijbewegingen". We verbeteren de doorstroming door de
wegen breder te maken.

Start uitvoering
De nutsbedrijven beginnen in week 2 van 2022 met hun werkzaamheden. Waar en hoe ze
precies aan de slag gaan, daarover krijgt u nog schriftelijk bericht.
De elektra-, water- en gasleidingen worden helemaal vervangen. Tijdens de aanleg van de
hoofdleidingen houdt u gewoon gas, elektra en water.
Krijgt u een nieuwe aansluiting bij uw woning? Dan moet u het tijdelijk zonder gas, water of
elektra doen. De nutsbedrijven nemen hierover contact met u op. Ze doen dit voordat ze
aan de werkzaamheden beginnen.
In totaal hebben de nutsbedrijven ongeveer 20 weken werk. Daarna start een aannemer
met het riool en de rijbaan. Dit zal rond juni 2022 zijn. Deze aannemer heeft nog 3 tot 4
maanden nodig. De verwachting is dat alle werkzaamheden rond november 2022 klaar zijn.
De werkzaamheden brengen helaas overlast met zich mee. We doen er alles aan om dit tot
een minimum te beperken.
De volgende nieuwsbrief verschijnt nadat de nutsbedrijven zijn gestart met hun
werkzaamheden. In deze nieuwsbrief voegen we ook het herziene ontwerp voor de straten

toe. In dit herziene ontwerp verwerken we de aanpassingen zoals in deze nieuwsbrief
beschreven.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het project? Dan kunt u mij, projectleider Pierre Kersten,
mailen: p.kersten@bergendal.nl.
Heeft u zich nog niet opgegeven voor de nieuwsbrief? Of kent u mensen die de nieuwsbrief
ook willen ontvangen? Geef uw e-mail adres dan door via p.kersten@bergendal.nl.
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