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Programma

• Vaststellen verslag / notulen

• Toelichting ontwerp

• Discussie / vragen

• Communicatie / planning



Vaststellen verslag / notulen



Toelichting ontwerp

Toelichting ontwerp overall

1. Telmoment februari 2020 

2. Telmoment september/oktober 2020



Toelichting ontwerp

Toelichting ontwerp overall



Toelichting ontwerp

Toelichting ontwerp overall



Toelichting ontwerp



Toelichting ontwerp





Toelichting ontwerp



Rood = 

hoge band

Blauw = 

overrijdbare band

Parkeerplaatsen huidig:    8

Parkeerplaatsen voorstel: 9























Parkeerplaatsen huidig:    27

Parkeerplaatsen voorstel: 28





Optie asverspringing





Parkeerplaatsen huidig:    12

Parkeerplaatsen voorstel: 16









Voorbeeld plateau

Voorbeeld dempel















• Groen toevoegen in Mr. Dr. Froweinweg zeer moeilijk vanwege 

kabels en leidingen (waterleiding, data, gasleiding, ..)

• Optioneel toepassen klinkers ter hoogte van voorzieningen als 

alternatief voor drempel?





Parkeerplaatsen huidig:    20

Parkeerplaatsen voorstel: 22





















Ontwerpoptie binnen rijbaan

• Middels andere indeling binnen rijbaan wordt inhalen 

binnen het wegprofiel ontmoedigd.

• 0,3m goot – 2,1m rijloper (rood) – 1,0m asstrook (zwart) –

2,1m rijloper (rood) – 0,3m goot





















Input participatie

• Snelheid (wens verlagen rijsnelheid)

– Gelijkwaardige kruisingen met rode kleur, al dan niet verhoogd.

– Aanvullende maatregelen in de vorm van SVT-drempels.

– Toepassing elementenverharding ter hoogte van het centrum.

• Parkeren (wens voor vergroten parkeercapaciteit)

– Binnen beschikbare ruimte onderzocht waar extra parkeergelegenheid 

gecreëerd kan worden. 

• Fietser- / voetgangersveiligheid (verminderen conflicten)

– Door verlagen rijsnelheid wordt het gevoel van veiligheid verhoogd.

– Trottoirs liggen hoger ten opzichte van de rijbaan m.u.v. het centrumgebied. 

• Groen (behoud / versterken groenstructuur)

– Toevoegen bomen tussen Past. Duckweilerweg-Nachtegaalstraat

– Vervangen bomen naast Eyserbeek

• Water (voorkomen wateroverlast)

– Bij de uitwerking van het ontwerp nader aandacht voor bestaande en nieuwe 

hoogtes in relatie tot het voorkomen van wateroverlast.



Hoe gaan wij na dit overleg qua ontwerp verder?

- Ontwerp wordt besproken met diverse instanties 

(Arriva, nooddiensten, IVN, …)

?



Afsluiting

Bedankt voor uw inbreng!

PLANGROEP HEGGEN BV


