
Inventarisatie 
Zeeheldenbuurt
verzoeken en vragen per straat – juli 2020



Inventarisatie
Deze presentatie geeft een overzicht en beeld van de vragen en 
verzoeken die zijn binnen gekomen van bewoners in de Zeeheldenbuurt 
naar aanleiding van de brief van de gemeente in april 2020. 

Vragen over diverse onderwerpen en algemene vragen over 
energietransitie, water, inrichting en verkeersveiligheid zijn gebundeld. 

De reacties per straat zijn gebundeld en voorzien van foto’s die een 
beeld geven van de huidige situatie.

Op deze afbeelding is 
zichtbaar waar de riolen 
vervangen moeten 
worden en welke bomen 
vervangen worden.



Algemeen
• Verzoek om glasvezelnetwerk.

• Verzoek om bladopslagpunten in de herfst. 

• Verzoek om opfleuren wijk door bijvoorbeeld bloembakken aan 
lantaarnpalen.

• Meer acties op Operatie Steenbreek, zodat tuinen minder versteend 
worden.

• Verzoek hondentoilet en afvalbakken voor poepzakjes.

• Verzoek om meer groen, meer diversiteit in beplanting en beter 
onderhoud bomen.

• Verzoek om speelruimte voor kinderen en bankjes voor wandelaars.

• Lantaarnpalen voorzien van zonnepanelen.

• Vernieuwen hekwerk van GLK bij Kernhem. 

• Kritisch omgaan met het Buurtcomité, het Buurtcomité heeft geen 
draagvlak in de hele buurt.



Energietransitie
• Welke alternatieven zijn er voor aardgas.

• Voorbereiding stadswarmte (Warmtenet) aanleggen als straat toch 
open gaat.

• Geen voorstander van verwijderen gasnet, want gas is 
milieutechnisch geen slechte brandstof en het gasnet kan in de 
toekomst mogelijk ingezet worden voor waterstof.

• Oudere woningen zijn niet gebouwd om energieneutraal te 
zijn/worden. 

• Twijfels over nut en noodzaak aardgasvrij maken, vraagt flinke 
investeringen en heeft nog veel onzekerheden.



Water
• Verzoek om informatie over hoe opvangen regenwater in eigen tuin.

• Verzoek om informatie over waterafvoer in eigen tuin.

• Verzoek om informatie over (platte) sedumdaken.

• Hoe duurzaam omgaan met regenwaterafvoer bij woningen met een 
rieten kap?

• Wateroverlast bij hevige regenval.

• Afkoppelen regenwater.

• Krijgen bewoners regentonnen van de gemeente?

• Krijgen bewoners de mogelijkheid om hun hemelwater op het 
nieuwe gescheiden rioolstelsel aan te sluiten?



Inrichting en 
verkeersveiligheid

• Klinkers in plaats van asfalt.

• Verzoek om (voorbereiding voor) extra laadpalen.

• Verzoek om betaald parkeren en/of uitbreiding 
parkeerzone/vergunninghouders ivm parkeren vanuit het centrum. 

• Verbeteren parkeerplaatsen en duidelijker aangeven waar 
parkeerplaatsen zijn.

• Trottoirs verbeteren (hobbelig, smal, verzakt, slecht begaanbaar). 

• Verkeersveiligheid verbeteren, verbeteren inrichting 30 km zone.



Amsterdamseweg
• Verzoek fietsstraat maken van Amsterdamseweg ivm

verkeersveiligheid.

• Op de Amsterdamseweg tegenover nr. 25 staat een 
zoneverkeersbord en een bord einde parkeerzone. Gevolg: recht 
tegenover de Concordialaan mag men wel parkeren. Dit geeft 
regelmatig verkeersknelpunten. 



Amsterdamseweg



Banckertplein
• Verzoek om verbod uitlaten honden op het plein, eventueel wel 

hondenspeelveld.

• Verzoek vuilnisbakken afschermen voor huisvuil.

• Verzoek om rioolwerkzaamheden samen te laten vallen met 
werkzaamheden riool aan woning Banckertplein 1. 

• Vóór huisnummer 15 ligt nog steeds een rijtje zwart/wit tegels 
omdat daar een invaliden parkeerplaats was. De paal is al lang 
geleden weggehaald, maar de tegels niet. Dit geeft verwarring. 
Verzoek om tegels te verwijderen. 



Banckertplein



Bettekamp
• Bomen graag behouden en met nieuwe bomen aanvullen.

• Oude bomen vervangen door nieuwe jonge bomen.

• Trottoirs herstellen en verbeteren en ruimte op trottoirs verbeteren met behoud van bomen. Tenminste aan één zijde van de weg
voldoende ruimte op trottoir voor rollator, kinderwagen, rolstoel, etc. 

• Onderhoud onkruidstrook langs het spoor en aanpassen parkeerplaats in bocht richting spoor, veroorzaakt sluipverkeer, parkeren 
opheffen of alleen met parkeervergunning, autovrij maken of snelheid remmende maatregelen.  

• Verzoek extra parkeervakken en éénrichtingsverkeer ivm verkeersveiligheid bij De Lettertuin. 

• Bettekamp tot Molenstraat inrichten als ‘auto te gast’ en één richtingsverkeer bij parkeerplaatsen bij spoorlijn.

• Onduidelijke parkeervakken en parkeren is niet meer passend bij oorspronkelijk ontwerp ZHB. 

• Asfalt langs kanten is kapot en hoogte van de putten is niet goed waardoor regenwater blijft staan. 

• Riool stinkt als het lang droog is, zie ook zaak nr. 93875

• Rioolput voor nr. 4a is slecht aangelegd en stinkt. 

• Riolering van nr. 91 naar de weg is waarschijnlijk nog een gresbuis, kan deze vernieuwd worden?

• Riool tussen Telefoonweg en Molenstraat stinkt bij droge periode. 

• Riolering vraagt aandacht, meerdere bewoners ervaren overlast. 

• Vervangen riool nr. 51 ook richting woonhuis. 

• Veel auto’s geparkeerd op trottoir tussen nrs. 81 en 97.

• Lantaarnpalen vervangen door ander model.

• Verzoek om verkeer remmende maatregelen (bijvoorbeeld bloembakken, links/rechts parkeervakken, doortrekken rode fietspaden, 
auto te gast), inrichting 30 km zone en verwijderen paaltje op kruispunt Bettekamp-Bitterstraat. 

• Extra aandacht voor stoepranden, zodat auto’s niet zomaar meer over de stop rijden of parkeren. 

• Aandacht voor verkeersveiligheid, Bettekamp inrichten als woonerf en kruispunt met Evertsenstraat aanpassen ivm verkeersveiligheid.

• Knip bij de Molenstraat en een keer plaats ter hoogte van Bettekamp nr. 15



Bettekamp



Buitenzorglaan
• Onderhoud onkruidstrook langs het spoor.

• Groenstrook langs het hek van de spoorlijn verwijderen, deze is erg 
gevaarlijk omdat hier honden uitgelaten worden en mensen en 
honden dan op de weg lopen. 

• Verplaatsen laadpaal naar de Concordialaan.

• Warmtenet heeft riolering geraakt, verzoek om herstel. 

• Stoepje creëren.

• Veel scooters (druggerelateerd?).

• Meer borden met aanduiding 30 km/u zone.

• Weg niet verbreden, want dat nodigt uit tot hard rijden.

• Klinkers in plaats van asfalt. 

• Wijkplan met woonerf 30 km (Buitenzorglaan, Concordialaan, Graaf 
Bentincklaan, Leendert van Zoelenlaan). 



Buitenzorglaan 



Concordialaan
• Verzoek tot plaatsen extra bord 30 km/uur zone.

• Klinkers in plaats van asfalt.

• Vernieuwen klinkers ivm geluid (voorbeeld Amsterdamseweg).

• Verzoek om uitzicht vanuit Concordialaan op Vika-fabriek meer 
groen te laten zijn en dat de geplaatste haag hoger mag worden dan 
4 meter. 

• Wijkplan met woonerf 30 km (Buitenzorglaan, Concordialaan, Graaf 
Bentincklaan, Leendert van Zoelenlaan). 



Concordialaan 



De Ruyterstraat
• Verzoek klinkers ipv asfalt.



De Ruyterstraat 



Cortenaerstraat
• Duidelijk aangeven waar parkeerplaatsen zijn.



Cortenaerstraat



Graaf Bentincklaan
• Verzoek om formele plek om afvalcontainers te plaatsen.

• Berken vervangen door andere bomen die minder overlast geven. 

• Verzoek om lantaarnpalen met anti-duiven-pinnen ivm overlast van 
duivenpoep op auto’s.

• Verzoek om laadpaal op parkeerplaats voor nr. 21.

• Beperkte ruimte en hoge parkeerdruk. 

• Hoge trottoirbanden en scherpe bochten zorgen ervoor dat het lastig 
manoeuvreren is in deze krappe straat. 

• Verbeteren afvoer regenwater. Bij woningen nr. 10, 12, 14 blijft 
blubberig water staan. 

• Wijkplan met woonerf 30 km (Buitenzorglaan, Concordialaan, Graaf 
Bentincklaan, Leendert van Zoelenlaan). 



Graaf Bentincklaan



Hendrik Stafweg
• Bomen op de kruising Wilterdinkstraat en Hendrik Stafweg worden 

erg groot. Verzoek om deze bomen te snoeien.

• Verzoek speeltoestellen/eenvoudige speeltuin.

• Uitrit Vestercollege moet meer zichtbaar worden gemaakt.

• Losliggende stoeptegels/slechte trottoirs.

• Kruispunt Ruijsstraat-Hendrik Stafweg is gevaarlijk, graag veiliger 
maken.

• Verkeersveiligheid verbeteren, snelheid eruit halen.

• Vernieuwen klinkers (voorbeeld Amsterdamseweg).



Hendrik Stafweg



Karel Doormanstraat
• Verzoek om ruimte voor plaatsen groenkliko’s

• De nieuwe ondergrondse container zorgt ervoor dat er te weinig 
plaats is voor het plaatsen van groenkliko’s.

• Verzoek om metalen paal voor het ophangen van plastic zakken voor 
het ophalen van plastic afval.

• Verzoek om parkeren beter in te richten. 

• De Evertsenstraat heeft een laadpaal voor 2 elektrische auto’s die 
nagenoeg niet gebruikt worden, maar waardoor wel 2 
parkeervakken zijn gereserveerd voor elektrische auto’s. Hierdoor 
worden meer auto’s geparkeerd in de Karel Doormanstraat. 

• Bezoekers centrum parkeren vaak in de Karel Doormanstraat 
waardoor bewoners van de Boeg hun auto niet kwijt kunnen. 



Karel Doormanstraat 



Kraatsweg
• Worden er bomen teruggeplaatst ter vervanging van de verdwenen 

bomen en de bomen die dood gaan?

• Verzoek bloesembomen op de Kraatsweg.

• Op welke termijn worden de bomen vervangen?

• Verzoek om hekwerk achter het doeltje op het verharde sportveldje om 
ballen etc. tegen te houden die het fietspad of de Molenstraat op rollen.

• Trottoir Kraatsweg naar het noorden bij de N224 houdt ineens op en gaat 
nergens heen.

• Veiliger maken oversteek Kraatsweg naar bos Kernhem.

• Het 1e stuk Kraatsweg vanaf Veldhuizerweg is onoverzichtelijk, verzoek 
éénrichtingsverkeer of parkeerverbod langs de weg. 

• Hek plaatsen tussen de garageboxen naar het fietspad, zodat fietsers hier 
wel door kunnen, maar kinderen niet in één keer op het fietspad of de 
Molenstraat komen.

• Verzoek schoolzone ivm verkeersveiligheid. Geparkeerde auto’s 
belemmeren zicht en zorgen voor overlast. 

• Geluidshinder van school.

• Verzoek om capaciteit riool en hemelwaterafvoer goed te onderzoeken. 
Rondom woning nr. 46 staat het regelmatig blank bij grote regenbuien. 



Kraatsweg



Leendert van Zoelenlaan
• Verzoek verkeersdrempels.

• Meer borden met aanduiding 30 km zone.

• Wijkplan met woonerf 30 km (Buitenzorglaan, Concordialaan, Graaf 
Bentincklaan, Leendert van Zoelenlaan). 



Leendert van Zoelenlaan 



Molenstraat
• Verplaatsen supermarkt Safari vanwege overlast.

• Instellen motorverbod vanwege geluidoverlast. 



Molenstraat 



Notaris van Puttenstraat
• Verzoek straatverlichting na 24.00 uur minder fel/vol laten branden.

• Put in achteromsteeg kan water niet verwerken, daardoor 
wateroverlast.

• Bewoner wil tuin vergroenen (tegels vervangen), ideeën zijn welkom, 
gedacht wordt aan gras, eventueel kunstgras.



Notaris van Puttenstraat 



Piet Heinstraat
• Wens om te behouden wat er is, o.a. gazon Banckertplein en Piet 

Heinstraat, aantal bomen, speeltuin, bloesembomen en 
groenstroken.

• Soms wordt geparkeerd op de plek waar de container voor restafval 
staat waardoor deze container niet goed geleegd kan worden. Graag 
oplossing voor zoeken (parkeerverbod op bepaalde tijden, of, maar 
minder gewenst, gele parkeerverbodstreep). 

• Trottoirs opnieuw bestraten en dan in de toekomst geen auto’s meer 
op laten parkeren.

• Drempel is te hoog. 



Piet Heinstraat



Ruijsstraat
• Bomen vervangen door bloesembomen.

• Kruising Ruijsstraat-Bettekamp veiliger maken.

• Verbeteren inrichting tbv verkeersveiligheid en handhaven 30 km 
zone.

• Gevaarlijk kruispunt Ruijsstraat-Hendrik Stafweg verkeersveiliger 
maken.

• Rijweg vernieuwen, oud asfalt verwijderen.

• Verbeteren asfalt.



Ruijsstraat



Slijpkruikweg
• Verzoek om iets aan de bomen te doen die het trottoir opdrukken.

• Oude bomen vervangen door nieuwe jonge bomen.

• Trottoir herstellen.

• Een afvoerput op parkeerplaatsen van nr. 4-12 loopt vol in het 
hoekje, kant van de parkeerplaatsen, dichts bij de Molenstraat.

• Verkeersveiligheid verbeteren, snelheid eruit halen. 



Slijpkruikweg 



Tasmanstraat
• Hemelwaterafvoer en hoogteverschil met Slijpkruikweg opvangen in 

een wadi?



Tasmanstraat 



Trompstraat
• De stoep is erg onregelmatig door de wortels van de grote eiken.

• Riolering nabij nr. 13 stinkt bij warme droge periode en is mogelijk 
aangetast door de wortels van de grote eiken.

• Verkeersveiligheid verbeteren, snelheid eruit halen.

• Uitrit/oprit Van Almondestraat-Trompstraat afwerken, deze is te 
groot. 



Trompstraat 



Telefoonweg
• Snelheidsremmende maatregelen.

• Verbeteren verkeersveiligheid.

• Instellen motorverbod ivm geluidoverlast. 



Telefoonweg 



Van Galenstraat
• Verzoek bloesembomen op de Kraatsweg/Van Galenstraat.

• Op welke termijn worden de bomen vervangen? Graag ook weer 
bomen terugplanten als deze verwijderd worden. 

• Kruising met de Kraatsweg geeft bij grote regenbuien veel 
wateroverlast.

• Klinkers in plaats van asfalt.



Van Galenstraat 



Van Gentstraat
• Hemelwaterafvoer naar wadi’s is in de winter zeer glad en gevaarlijk. 



Van Gentstraat 



Van Speykstraat
• Beschermen geluidswal en ecologische waarde geluidswal

• De weg achter de Van Speykstraat (klinkerweg) is verzakt.

• Verzoek gemeente in gesprek met REBO (verhuurder 54 woningen) 
over de daken die daar beschikbaar zijn voor zonnepanelen.



Van Speykstraat



Van Zantenstraat
• Verzoek oude berkenbomen te verwijderen.

• Berkenbomen vervangen door bomen die minder overlast geven.

• Oude bomen vervangen door nieuwe jonge bomen.

• Bomen graag behouden en met nieuwe bomen aanvullen.

• Trottoir herstellen en verbeteren ook voor minder validen. 

• Verzoek om vergroenen achterkant sporthal, bijvoorbeeld door 
wintergroene begroeiing en een geveltuin. 

• Verzoek parkeerplaatsen realiseren voor sporthal op eigen terrein 
sporthal, of parkeerverbod aan één zijde om verkeersveiligheid te 
verbeteren.

• Extra afvoerwaterput op riool bij nr. 6, hier staan grote plassen water 
na regenval. 



Van Zantenstraat



Veldhuizerweg
• Oude bomen vervangen door nieuwe jonge bomen.

• Verzoek herinrichting doodlopend stuk Veldhuizerweg en grasveld 
tegenover woningenen pad Slijpkruikweg (idee: groenstrook en het 
grote plein aan de overzijde benutten voor activiteiten, 
ondergrondse containers plaatsen, losloopgebied voor honden en 
grasveld inrichten als verblijfsplek).

• Verzoek lelijke KPN-schakelkast uit het zicht onttrekken.

• Veldhuizerweg wordt gebruikt als sluiproute en er wordt daar veel te 
hard gereden. 

• Bocht bij Van Galenstraat gevaarlijk, doodlopend maken?

• Graag houden zoals het is! Geen bloembakdrempels en niet 
doodlopend.

• Wegdek vernieuwen. 



Veldhuizerweg



W.J. Bitterstraat
• Oude bomen vervangen door nieuwe jonge bomen. 

• Trottoir herstellen, losliggende stoeptegels, slechte trottoirs.

• Verzoek om nette boomspiegels.

• Verzoek om hertenkamp voor kinderen en bewoners van de 
Klinkenberg.

• Verzoek speeltoestellen/eenvoudige speeltuin.

• Verzoek groenbakken op straat voor zigzag/verkeersveiligheid.

• Verzoek lantaarnpalen vernieuwen.

• Verwijderen paaltje kruispunt W.J. Bitterstraat-Bettekamp, 
vervangen door verhoogde cirkel/drempel.

• Verkeersveiligheid verbeteren, snelheid eruit halen.

• Bij forse regenbuien veel wateroverlast bij nrs. 5 en 7.

• Nieuw wegdek met rode klinkers. 

• Klinkers ipv asfalt. 



W.J. Bitterstraat



Wilterdinkstraat
• Bomen op kruising Wilterdinkstraat-Hendrik Stafweg zijn erg groot, verzoek om op korte 

termijn te snoeien vanwege gevaar brekende takken.

• Oude bomen vervangen door nieuwe jonge bomen. 

• Verzoek om boomspiegels te beplanten.

• Straatbeeld gewijzigd van lage fruitbomen naar enorme haagbeuken en die zijn niet prettig 
voor hooikoortspatiënten. 

• Overlast van een grote beuk in de tuin van de buren, hoe groot mag een boom in een 
particuliere tuin worden?

• Verzoek bewoners nr. 26 om oprit te verbreden, maar daarvoor zit een afvoerput en staat een 
boom in de weg. 

• Verzoek straatverlichting plaatsen bij gymnastiek lokaal achter basisschool De Lettertuin. 

• Verzoek om meer parkeergelegenheid.

• Verzoek van nr. 25 om indien mogelijk ook de rioolbuizen naar de woningen en putten in voor-
en achtertuin mee te nemen. 

• Trottoirs verbeteren. 

• Verbeteren afvoer regenwater. 

• Klinkers ipv asfalt. 

• Tussen de bomen in de lengterichting, vanaf de perceelscheidingen enigszins schuin af laten 
lopen, oppervlakteafwerking met materiaal dat niet uitnodigt om te gebruiken als wandelpad, 
eventueel te gebruiken als parkeergelegenheid. 

• Volle breedte tussen de bomen in de breedterichting bestraten, middelste strook bestraten 
met waterdoorlatend materiaal incl. kolken en aan beide zijden een strook glad asfalt voor 
wandelaars, kinderwagens, fietsers en scootmobiels. 



Wilterdinkstraat



Witte de Withstraat
• Speeltuin vergroenen.

• Verzoek lantaarnpaal vervangen bij woning nr. 27 naar scheiding met de 
buren.

• Verzoek verbeteren trottoirs (klinkerpad ipv betontegels).

• Verzoek vervangen verouderde verlichting (lichtvervuiling).

• Verzoek (natuurlijke) geluidswal langs Proosdijerveldweg.

• Verzoek extra prullenbakken. 

• Verbeteren riool, met grote regenbuien komt het water omhoog uit de 
putdeksels en staat de Kraatsweg/Witte de Withstraat snel onder water.

• Veel losliggende stoeptegels rond de vijver en vissteiger is verrot.

• Bordje verbonden te fietsen op wandelpad aan de vijverkant en voetpad 
verbeteren.

• In de vijver komt ook rioolwater wat zorgt voor vissterfte en 
stankoverlast. Voor het leven in de vijver zou het ook beter zijn als er 
doorstroming is.

• Water kan niet goed weg in de putten waardoor wateroverlast ontstaat.

• Vernieuwen klinkers. 



Witte de Withstraat 


