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OP-/AANMERKINGEN / WENSEN BEANTWOORDING
Opmerkingen van algemene aard

en de achtersteeg op te hogen hier staat nu al water als het regent. Vooral achter 
nr. 33 t/m 55

Dit valt buiten het projectgebied en past niet in het budget. We nemen dit mee 
in toekomstige plannen voor het Petrus Nahuysplantsoen

Flink omhoog 1/2 meter dat onze stoep weer gelijk ligt aan de weg

Flink ophogen! Halve meter
Graag bij garage boxen ophogen

Is het misschien een idee om de bewoners een kleine vergoeding te geven voor het 
ophogen van de tuin? :-)

Sympathiek idee maar dit is geen beleid. Wel kent de Gemeente Waterland het 
"Waterlands metertje". Dit betekend dat we de bestrating in uw tuin tot circa 
een meter uit de erfgrens netjes aansluiten op het nieuwe straatniveau.

Wij willen zoveel mogelijk groen op het plein. Het groen bij de garageboxen roept 
vraagtekens op. Is het u bekend dat 40 jaar geleden het plein is opgehoogd met 
vervuilde en giftige hoogovenslakken?

Er is een grondonderzoek uitgevoerd. Er zijn geen hoogovenslakken gevonden. 
We blijven natuurlijk alert en verwijderen deze als ze worden gevonden.

Groen
Als eigenaar van 2 garageboxen met auto's maak ik mij niet druk om de betontegels 
met gras of sedum er in, zolang ik mijn garages maar in kan.

Het gebied bij de garageboxen word 15cm opgehoogd. Na aanleding van 
opmerkingen van andere gebruikers  is het type grastegel gewijzigd. Ook is de 
breedte van de grastegelstrook aangepast. Tijdens de uitvoering zijn de garages 
tijdelijk niet bereikbaar.

Wel vind ik de groenstrook naast garagebox 52 zorgelijk omdat ik deze ruimte 
gebruik om te keren. Zo wordt het erg krap

Na aanleding van uw opmerking is het groenvak aangepast. Het word voor de 
helft grastegel.

Reden dat wij de groene vlakken niet logisch vinden is dat wij daar regelmatig 
komen met een motor. 
In en uitrijden van de garage is altijd al lastig omdat de weg vanaf de garage naar 
het midden naar beneden duikt voor de water afvoer, als je dan ook nog met je 
voeten kan wegglijden omdat die groen vlakken naar ons inziens veel gladder zijn 
dan gewoon steen is dat niet echt veilig. 
Ook manoeuvreren en stapvoets rijden op dit soort vlakken is in mijn ogen niet 
veilig. 
Er fietsen en rijden ook vaak brommers daar door deze straat heen, ook voor hen 
zijn die groene vlakken niet veilig.
Of groene vlakken verwerken in de looppaden langs de woningen, wat lopend zijn 
die vlakken geen probleem.

Ook ik ben het niet eens met de groenvakken die men wilt aanleggen. 
Ikzelf heb 2 motoren in de garage staan waardoor een groenvlak een te gevaarlijk 
situatie gaat opleveren. 

groen voorziening: meer kleur geen prikbosjes (krassen op auto's)

10. (zie tekening) groen laag slecht zicht in de straat
En geen boom op de hoek want die heeft er nooit gestaan
Er absoluut geen doren en stekels er aan.
Rare en lelijke struiken er tussen in weg, zitten altijd vol zwerfvuil!
Geen scherpe en hoge hagen als beplanting
Geen prikkel bosjes
Perkjes weg
Struiken i.p.v. bomen bv vlinderstruik, forsythia en ribes
Parkeren

(nummers verwijzen naar tekening)
1.  Geen auto, slecht zicht in de straat
2. extra parkeerplek
3. minder groen extra parkeerplek
4. extra parkeerplek
5. extra parkeerplek
6. (extra parkeerplek
7. extra parkeerplek
8. groen weg extra parkeer
9. extra parkeerplek

1. Parkeervak blijft behouden. Deze valt buiten het werkgebied en voldoet aan 
de eisen. "Slecht zicht" zorgt er bovendien voor dat mensen rustiger gaan 
rijden.
2,  3, 6, en 9: Gaat ten kosten van voetgangersoversteek. Niet gewenst
5 en 8: Hier staat ook een lichtmast. Er kan hier geen parkeervak
4 en 7: Uw voorstel nemen we over

We gaan het voetpad en de parkeerstrook met circa 40cm ophogen en de 
rijbaan met 40cm tot 25cm. In het groen komen terpen van circa 50cm hoog 
voor de nieuwe bomen. Bij de garageboxen gaan we circa 15cm omhoog

Het gebied bij de garageboxen word 15cm opgehoogd. Na aanleding van uw 
opmerking is het type grastegel gewijzigd. Ook is de breedte van de 
grastegelstrook aangepast zodat u de grastegels haaks kunt nemen waardoor 
de kans op weggleiden word verminderd.

Er worden heesters (geen prikbosjes) en vaste planten aangebracht.
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Groen weg meer parkeervakken!
Groen vakken verkleinen voor bredere en meer parkeervakken
meer parkeer plekken
Groeneperkjes tussen parkeervakken weg ip daarvan parkeervakken extra

Meer parkeerplaatsen ipv prikkelbosjes
Wat wel een goed idee is om meer parkeergelegenheid te maken ook in het 
middengebied met daarin veelvoudig gebruik van die groene vlakken.

Wij wonen op nr. xx en zouden graag zien dat de parkeerplaatsen breder werden en 
het groen op de hoek weg en een perk maken in plaats van drie liefst met kleine 
beplanting die niet erg hoog groeien
Beter en ruimere parkeerplekken. 
De nieuw gerealiseerde parkeerplekken zijn niet genoeg. Met wat schuiven met 
groenstroken kunnen er 7 tot 9 bij. En dat is echt nodig.
Als de perkjes bij de lantarenpalen wat kleiner worden is er meer ruimte voor 
broodnodige parkeerplekken.
Graag de invalideparkeerplaats voor mijn woning handhaven en s.v.p. voorzien van 
een markeringen zodat duidelijker wordt dat het een inv. P. plaats betreft

De nieuwe parkeervakken worden gemarkeerd met witte stenen waardoor 
duidelijk word dan nu welk parkeervak bij het invalidenparkeerbord hoord. 
Mochten er toch nog regelmatig door andere bewoners gebruik maken van de 
invalidenparkeerplaats dan word er als nog een kruis op geschilderd. 

Wij nemen tijdens de uitvoering nog contact met u op voor een tijdelijke 
vervangende parkeerplek

Ik heb de wens om mijn auto op de erfgrond voor mijn huis te plaatsen, eigenlijk de 
conform de situatie van mijn overburen (Piet Appelplein 1, zie foto). Zij kunnen 
echter over de stoep rijden om bij dit stuk grond te komen, bij mij kan dat niet 
omdat daar een plantvak aanwezig is (zie foto). Nu er een herbestrating plaats gaat 
vinden wil ik u vragen naar de mogelijkheid om de bestrating zodanig in te richten 
dat het voor mij wel mogelijk wordt om mijn auto op mijn erfgrond te kunnen 
plaatsen. Ik heb een elektrische auto die ik dan altijd op kan laden, op dit moment is 
het namelijk niet altijd mogelijk om de auto voor mij deur te parkeren en op te 
laden.Dit gaat mogelijk wel ten koste van een deel van het plantvak, aan de andere 
kant creëer ik op deze manier natuurlijk ook extra parkeerruimte voor anderen.

Vanuit de buurt is er veel vraag naar extra parkeren. Uw wens sluit aan bij een 
bredere behoefte. Het is mogelijk het groenvak op te heffen zodat u in eigenerf 
kunt parkeren. Let er wel op dat er een inritvergunning nodig is om in eigenerf 
te mogen parkeren en dat dit moet passen binnen het bestemmingsplan 
(www.ruimtelijkeplannen.nl).

Laadpalen no 45 & blinde muur

Laadpalen plaatsen

Laad paal

Laadpaal in de buurt van nr. 45

Laadpaal bij blindemuur tpv ingang plein

Verkeer(sborden)

Eén verplichte rijrichting

1 richtings verkeer

Een éénrichtingsbord lijkt me een goed idee

Eénrichtingsverkeer (tegen de klok in)

Bochten in korten ivm vrachtauto's

Weg breder rond hoeken grasveld

12. (zie tekening) bocht wijder wordt steed stukgereden.

Verkeersdrempels overbodig ip daarvan bord 15km/uur

15km per uur

In de praktijk is te zien dat het merendeel vh verkeer, welke vanuit de Graaf 
Willemlaan afslaat naar het Pieter Appelplein , (te) hard de straat in komt rijden. 
Ook gebeurt het steeds vaker dat er auto's ten hoogte vd lantaarnpaal van Pieter 
Appelplein nr 1, Rechts van de lantaarnpaal! de straat inrijdt. Naar mijn mening 
gevaarlijke situaties, kijkend naar de vele kinderen en ouderen die hier fietsen en 
lopen. Een idee kan zijn om rond de genoemde lantaarnpaal een beplanting aan te 
brengen welke zorgt voor het niet meer inrijden aan de rechterkant van de 
lantaarnpaal en wellicht ook zorgt dat de snelheid van inrijdend verkeer verlaagt 
wordt. 

Bij nummer 1 bevind zich een toegang naar een parkeerplaats op eigen terrein. 
Een groenvak rond de lantarenpaal word daardoor zeer klein. Dit kunnen wij 
niet beheren. Het door u beschreven gedrag/verkeerd gebruik van de openbare 
ruimte kunnen wij niet voorkomen.

Drempels overbodig!! Drempels horen bij de inrichting van een 30km/u gebied. Deze functioneren 
ook als oversteekpunt voor mensen met een beperking/kinderwagen.

De parkeerplaatsen tussen nr. 12 en 14 zijn geschikt voor een laadpaal. Om een 
laadpaal te plaatsen is een aanvraag van een bewoner/gebruiker nodig. U kunt 
een laadpaal aanvragen op deze website:
https://laadpaal.mrae.nl

Het aantal en de grote van de groenperken word verminderd ten behoeven van 
bredere parkeervakken. Er komen ook 4 parkeervakken bij in de openbare 
ruimte en 1 in de tuin van nummer 2

Het gebied word/is ingericht als een 30km/u straat. 15km/u past niet binnen 
het beleid van de Gemeente Waterland.  Deze snelheid is in de praktijk niet 
goed af te dwingen.

Op de informatie avond is naar voren gekomen dat pakketbezorgers, 
vuilniswagens en enkele bewoners niet de logische route rond het plein nemen. 
Bij een bocht met slecht zicht heeft dit tot een bijna ongeluk geleid.  Er komt 
daarom eenrichtingsverkeer

Uw voorstel nemen we over
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snelheidsborden Verkeersbord is niet nodig. Het gebied is duidelijk herkenbaar als een 30km/u 
gebied.Daarnaast wordt de snelheid van max 30 Km/u  al afgedwongen door 
middel van drempels en kort op elkaar volgende haakse bochten in de weg. 
Borden worden door een groot deel van de weggebruikers in een dergelijke 
omgeving niet gezien.

hondepoepborden Uw voorstel nemen we over

Spelen

Niet vergeten speeltuintje op te hogen
Het zou leuk zijn als er ook wat kinderspeeltoestellen geplaatst zouden worden

Speeltoestel plaatsen op het grasveld

Speeltuintje op het plein. Komen steeds meer jonge kinderen op het plein +6 jaar

Jammer dat het baantje verdwijnt. Veel kleine kinderen daar zien leren fietsen.

Verlichting

11. (zie tekening) verlichting in steeg!! De Gemeente Waterland plaatst geen openbare verlichting in achterpaden. Dit 
past niet in de duurzaamheidsvisie van de Gemeente Waterland.

Afval inzameling

Tevens lijkt het op de tekening wel alsof er naast onze garage een stuk gras komt. 
Dit zou helemaal niet logisch zijn omdat op die plek wekelijks de afvalbakken van de 
bewoners worden neergezet, en er vaak een auto staat van een bewoner en dat 
stuk gebruikt word om veilig door die straat heen te rijden naar je garage met je 
auto/busje/motor. Zonder dit stuk word het te smal om doorheen te rijden en de 
bocht te kunnen maken.

Ondergrondse vuilcontainer 2x in grasveld voor nr 21-23 + voor nr 64-66 = ophoging 
grasveld voor nr 64-66 weglaten
Ondergrondse 2 vuilcontainers tov no 21/23 64/66. Geen gezeur met bakken op 
parkeerplekkenOnder grondse containers

Containers ondergronds

Vuilnisbakken niet op de parkeerplaatsen. B.v. containers (ondergronds)

Er is geen budget voor extra toestellen op dit moment. Het speelveldje tussen 
Appelplein, Nahuijsplantsoen en van Berkhoutplantsoen  is geen onderdeel van 
het project Pieter Appelplein

Momenteel ligt de gemeentelijke prioriteit bij het ondergronds afvalinzamelen 
in het centrum. Er is geen budget/tijd om dit ook in de Markgouw uit te rollen. 
In het plan voor het Appelplein is opgenomen dat een aantal groenvakken 
tussen de parkeerplaatsen verdwijnen. Hier is ruimte on de klico's te plaatsen. 
Deze hoeven daarmee niet meer in de parkeervakken geplaatst te worden. 
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