
OP-/AANMERKINGEN / WENSEN BEANTWOORDING

1 . Het aanbrengen van een goot t.b.v. de afvoer van het 

hemelwater in het midden van de rijbaan is geen goede 

oplossing. Fietsers en ouderen met rollators rijden met 

hun wielen dan in de goot.

1 . De voornaamste reden is het loskoppelen van het 

hemelwater van het vuilwaterriool zodat het hemelwater 

direct de sloot in stroomt.  De kolken in de huidige situatie 

liggen te ver van elkaar waardoor de afwatering niet 

optimaal functioneerd. De aanleg van het 

hemelwaterriool in het hart van de weg heeft als voordeel 

dat het water niet meer direct voor de woningen blijft 

liggen bij een verstopte straatkolk. Tevens bevinden zich 

voor de woningen veel kabels en leidingen waardoor de 

aanleg van een nieuw riool hier niet mogelijk is. 

2 . Het straatwerk aan de woningszijde niet verhogen i.v.m. 

de beperkte stoephoogte en verschil in vloerpeilen

2 . In het definitief ontwerp wordt rekening gehouden met 

alle hoogtes van vloerpeilen en gemetselde stoepen. De 

rijbaan wordt met licht hellend naar de nieuwe goot 

aangelegd waardoor het hemelwater naar de kolken 

stroomt. 

3 . Kunnen de kunststof grastegels verder worden 

aangebracht dan Nieuwezijds Burgwal 51a?

3 . De grastegels t.b.v. het schuinparkeren worden 

doorgelegd t/m nr. 53. I.v.m. de taludbreedte en hoogte 

t.o.v. de beschoeïing is na nr. 53 schuinparkeren niet meer 

mogelijk.

4 . Kunnen de lantaarnpalen tussen de bomen zó worden 

gepositioneerd dat er aan beide kanten kan worden 

geparkeerd?

4 . De aanwezige lantaarpalen worden waar nodig verplaatst 

zodat aan beide kanten van de paal kan worden 

geparkeerd.

5 . Worden er voorzienigen getroffen voor de bereikbaarheid 

van de woningen voor bewoners en hulpdiensten tijdens 

de uitvoering.

5 . Met de hulpdiensten en aannemer is afgesproken dat er 

gefaseerd wordt uitgebroken zodat bij calamiteiten de 

rijbaan snel kan worden dichtgelegd met rijplaten. 

6 . Planningsduur van de werkzaamheden is erg lang. 6 . Door aansluitend op de werkzaamheden van PWN te 

starten met de bestratingswerkzaamheden proberen wij 

de uitvoeringsduur tot en minimum te beperken.  

Bijlage: Opmerkingen n.a.v. inloopavond herbestraten Nieuwzijds Burgwal,  Monnickendam


