
 

 

Resultaten vragenlijst 

De afgelopen periode hebben wij onze straatgenoten de mogelijkheid gegeven om mee 

te denken over de nieuwe inrichting van onze straten. Door middel van een vragenlijst 

hebben wij alle wensen binnen gekregen. In dit overzicht kun je per straat lezen welke 

rode draad we uit de reacties op deze vragenlijst hebben gevonden. We doen ons best 

om tijdens het opstellen van het plan zoveel mogelijk rekening te houden met deze 

input.  

 

Wensen Reisvennestraat / Hoge Akkers 

Elementen die we WEL willen: 

• Meer groen / minder verharding 

• Aan twee zijden van de straat groenstrook  

• Aan twee zijden van de straat bomen 

• Aan twee zijden van de straat trottoir 

• Mensen die oprit willen, deze ook geven 

• Opritten breder maken om inrijden te vergemakkelijken 

• Geen rotsblokken bij opritten om schade aan auto’s te voorkomen 

• Straat verlagen of V-groef voor meer waterberging 

• Bomen waar mogelijk handhaven 

• Authentieke uitstraling van de weg met gebakken klinker-look (jaren ‘30) 

• As-verspringing (mogelijk een optie) 

• Geveltuintjes  

Elementen die we NIET willen: 

• Alleen parkeervakken waar behoefte is, overige delen parkeren op straat 

• Geen drempels als maatregelen om snelheid te verlagen 

 

Wensen Peperstraat 

Algemeen:  

• Vooral betere berging en sturing van het water. De verdere inrichting van de 

straat mag daar geen belemmering voor zijn. 

• Straat verlagen of V-groef voor meer waterberging 

• De verzinking uit midden Peperstraat weghalen door de stoep te verhogen 

(horizontaal tussen nummers 70 en 100) 

• Afkoppelproject starten 

• Meerdere opties/varianten uitwerken t.b.v. begin Peperstraat waar de problemen 

parkeeroverlast, smalle stoep en weinig groen bij elkaar komen. I.o.m. bewoners 

op basis van deze varianten de beste oplossing kiezen. 

• Aanpassing pleintje Bakkerstraat/Peperstraat zodat verkeersproblemen bij de 

bocht/smalle stuk opgelost worden. Rotonde of verbod bochtje vanuit 

Bakkerstraat te nemen.  

Elementen die we WEL willen: 

• Meer groen / minder verharding 

• Aan twee zijden van de straat groenstrook 

• Verdiept aanleggen van groenstroken zodat ze kunnen dienen als wadi 

• Aan twee zijden van de straat bomen 



 

 

• Aan twee zijden van de straat trottoir (minimaal een brede en één smallere). Wij 

denken aan een variant waarbij de brede strook aan de even nummers ligt omdat 

die lijn dan kan doorlopen tot aan de Markt. Bij de oneven nummers gaat dat niet 

i.v.m. versmalling).  

• Aantal bomen waar mogelijk handhaven 

• Authentieke uitstraling weg met gebakken klinker-look (jaren ‘30) 

• Straat zodanig inrichten dat snelheid er uit wordt gehaald, maar geen drempels. 

As-verspringing en/of optisch versmallen d.m.v. verschillende kleuren.  

• Parkeerverbod vanaf Bakkerstraat 61 (en lager), omdat op kruising vaak een auto 

geparkeerd staat.  

• Gestuurd parkeren zodat voorkomen wordt dat de hele straat vol komt te staan.  

• Kan het groenstuk op de kruising Heistraat/Peperstraat/Reisvennestraat 

groter gemaakt worden en geschikt worden gemaakt om ook als wadi te 

dienen?  

Elementen die we NIET willen: 

• Geen drempels als maatregelen om snelheid te verlagen 

• Geen verhoogde parkeerplekken i.v.m. berging water  


