
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aan de bewoner(s) van dit pand 

  

  

 

 

 

Datum: 14 juni 2022 

Uw kenmerk: 
 

Zaaknummer: 0971154871 

Behandeld door: R.H.G. Vluggen 

Betreft: Resultaten enquête. 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Stadhouderslaan 200 

Postbus 15 

6170 AA  Stein 

T +31 (0)46 435 93 93 

info@gemeentestein.nl 

www.gemeentestein.nl 

 

BTW   NL 0017.31.105.B.02 

KvK    5198 4997 0000 

IBAN   NL20 BNGH 0285 008 110 

BIC     BNGH NL2G 

 

Op 2 juni jl. hebben wij de bewoners van de Jurgensstraat gevraagd een enquête in te vullen 

over de vraag hoe we de strook tussen de stoep en de parkeerplaatsen aan de oneven kant 

tussen de Bandkeramiekersstraat en de Charles de Geloesstraat het beste kunnen afwerken. 

De resultaten van de enquête is hieronder weergegeven. 

 

Resultaten enquête 

Bewoners van 48 adressen hebben het enquêteformulier ingevuld. 

 

Optie 1, handhaven oorspronkelijk plan:  11 x 

Optie 2, uitstapstroken in hagen:   19 x 

Optie 3, geen hagen, wel bomen:   25 x 

Optie 4, geen groen aan oneven kant:  13 x 

 

Omdat bij optie 1 t/m 3 de bestaande bomen gehandhaafd blijven, kan geconcludeerd worden 

dat de meerderheid van de respondenten de voorkeur heeft voor het handhaven van de 

bestaande bomen (55 tegen 13). 

 

Ook geeft de meerderheid aan dat een oplossing voor het slechter kunnen uitstappen naast 

een haag gewenst is (optie 2 t/m 4). Optie 3 waarbij de beoogde plantvakken bestraat 

worden, wordt het meeste gekozen. Vanuit beheer en onderhoud heeft deze optie ook de 

voorkeur van de gemeente. De gemeente heeft dan ook besloten om optie 3 uit te voeren. Dit 

betekend dat de nieuwe aannemer de opdracht krijgt om de plantvakken dicht te straten. 

Dit zal in de tweede helft van 2022 worden uitgevoerd. Zodra een planning van de aannemer 

bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. 

 

http://www.gemeentestein.nl/


 

 

Een nadeel van optie 3 is dat wagens op de stoep kunnen parkeren. Dit was de reden waarom 

een haag gepland was tussen de parkeerstrook en de stoep. Wij vragen u na de het 

dichtstraten van de plantvakken hiermee rekening te houden en uw auto niet op de stoep te 

parkeren. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Stein, 

krachtens ondermandaat, 

 

 

projectleider/adviseur Openbare Ruimte afdeling Maatschappij, Ruimte en Ontwikkeling  

dhr. R.H.G. Vluggen 

 


