Opmerkingen
Let op het beplanten aan de noordkant -> Schaduw

Overleg met VVE Volkerhuys voor aansluiting bloembakken tegen de
betonrand.
Bord aan begin kerkbuurt: verboden voor brommers met onderbord
fietsen toegestaan

Reactie
Met de positie van de plantvakken zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden
met het zonlicht. Maar ook ondergrondse kabels en leidingen zijn van invloed op de
positie van de plantvakken
In verband met de wens van zo groot mogelijke plantvakken zal het plantvak tegen de
betonrand ontworpen blijven.
De huidige verkeerssituatie blijft hetzelfde. Indien er een wens is voor meer
verboden, dan zal hiervoor een apart verzoek voor moeten worden ingedient

Graag de gele bestrating voor ons appartement (de opstap)
"Volkerhuys"ook graag meenemen in het project.

De bestrating op het bordes van nummer 14 en 16 zal meegenomen worden in het
project en krijgt hiermee de dezelfde kleur als de bestrating van de Kerkbuurt-oost.

Een extra op- en afrit bij de uitgang van nr 14

Een extra afrit hier maken behoord niet tot de oorspronkelijke opdracht van het
project en is daarom ook niet verder meegenomen in het ontwerp.
Los van dit ontwerp zal er nog wel gekeken worden of het mogelijk is hier een extra
afrit te maken.
De inrichting van de plantenbakken blijven hetzelfde. De inrichting van de
plantvakken zal gebeuren met lage vaste beplanting. Dit omdat door de aanwezigheid
van de ondergrondse kabels en leidingen er geen extra bomen kunnen. De bomen die
nu in het ontwerp staan blijven echter wel.
De inrichting van de plantvakken zal bestaan uit lage vaste beplanting

Meer boompjes in de plantenbakken.

Probeer zo veel mogelijk vast groen te plaatsen. Geen losse plantjes die
trekken ze er zo uit
Positie waterkeringweg ook een beweegbare poller.

Overdekte fietsenstalling niet in gebied waterkeringsweg.
Kerkbuurt 26 "Oude station" geen lage plantenbak pal voor de deur.
Kerkbuurt 11 : geen grote maar kleinde bloembak als reeds aanwezig en in
overleg definitieve plaats te bepalen.

Er komt geen extra poller ter plaatsen van de Waterkeringweg.
De verkeerssituatie ter plaatsen van de kruising van de Waterkingweg en de
Kerkbuurt blijft ongewijzigd. Dit betekend dat de Waterkeringweg afgesloten blijft
doormiddel van de betonpaaltjes en het rood-witte paaltje.
De overdekte fietsenstalling is uit het ontwerp gehaald. Op die plaats zullen nu 4 extra
"fietsnietjes" komen
Dit plantvak is uit het ontwerp gehaald.
De kleine plantenbak zal blijven. Voorlopig is deze op dezelfde plaats ingetekend als in
de huidige situatie. Tijdens de uitvoering zal in overleg de exacte plaats bepaald
worden.

Fietsenstalling ingetekend ter hoogte van Klein verplaatsen naar
brievenbus en niet overdekt. Gewoon zwarte rekken zoasl bij Tikkie
Bijzonder en op 't plein bij de Hema. Uit esthetisch oogpunt en om eenheid
in design te houden.
Kerkbuurt 19-21: Om meer te centreren het verzoek of aan beide zijde van
de ingang van nr 21e een plantvak kan komen.

De overdekte fietsenstalling is uit het ontwerp gehaald. Op die plaats zullen nu 4 extra
"fietsnietjes" komen. De "fietsnietjes" bij de brievenbus blijven behouden

Gezien de zeer krappe ruimte voor Kerkbuurt 19-21 waar de plantvakken moeten
komen is geadviseerd om helemaal geen plantvakken toe te passen. Het plantvak is
daarom uit het ontwerp gehaald.

