
 
 
 
 

 

Toelichting aanpassingen ontwerp n.a.v. buurtbijeenkomst  

Hoge Akkers, Reisvennestraat en Peperstraat 

 

Hoge Akkers  

• Waarom wordt het deel van de Hoge Akkers 1-35 niet meegenomen in dit project?  

De keuze voor het projectgebied is gemaakt op basis van de rioleringsopgave. Het 

riool in het deel Hoge Akkers 1-35 is in een goede conditie en hoeft nog niet 

vervangen te worden.  

Waarom dan wel het andere deel van de Hoge Akkers wordt meegenomen? Om 

een goede oplossing te maken voor de wateroverlast in de Peperstraat wordt het 

water afgevoerd naar het buitengebied. Om dat mogelijk te maken, moeten we 

ook de riolering in de Reisvennestraat en de Hoge Akkers aanpakken, zodat het 

water richting de watergang aan de zuidelijke rand wordt gevoerd. Daarnaast is in 

dat deel van de Hoge Akkers het hoofdriool aangetast door de aansluiting vanuit 

het industriegebied en daardoor toe aan vervanging.  

 

• Welke bomen komen in de straat te staan?  

Het voorstel is om de nieuwe bomen dezelfde te maken als die er al staan. Zo zijn 

alle bomen uniform, zowel de bestaande als de nieuwe. Dit wordt nog besproken 

in het buurtteam.  

 

• Hoe zorgen we ervoor dat begroeiing onder de bomen kan groeien?  

Hier wordt rekening mee gehouden bij het kiezen van planten en we zorgen 

ervoor dat de grond voldoende voedingsstoffen voor de planten bevat.  

 

• Wordt de wegverharding geluidsarm?   

Ja, er worden nieuwe straatstenen gebruikt. Die zorgen voor minder 

geluidsoverlast dan de bestaande straatstenen.  

 

• Met een weg, die smaller is dan die nu is, en geen mogelijkheid door de 

groenvoorziening om half op het trottoir te parkeren, ontstaat wellicht een 

parkeerprobleem in de straten als er aan beide zijden van de weg geparkeerd 

mag worden en er ruimte moet blijven om met auto’s daar tussendoor te laveren. 

Kunnen we daarom aan één zijde van de straat een parkeerverbod instellen?  

Binnen 30 km gebied is parkeren op de rijbaan toegestaan. Er wordt in de huidige 

situatie beperkt geparkeerd op de rijbaan. In de nieuwe situatie zal dit 

vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. Het is daarom niet wenselijk een 

parkeerverbod in te stellen, omdat het aantal parkerende auto’s gelijk blijft en dit 

nu ook geen problemen oplevert.  

 

• Kan de wegversmalling voor de nummers 40, 42, 53 en 55 verplaatst worden 

naar de andere kant van de Lage Akkers? In verband met het laden en lossen met 

vrachtwagens?  

De wegversmalling is verplaatst.  

 

• Kan groen gecombineerd worden met half op de stoep parkeren, bijvoorbeeld 

doordat het groen een grasstrook wordt?  

Op dit moment zijn de groenstroken ingericht met planten en struiken, omdat dit 

de gewenste uitstraling in de straat geeft.  



 
 
 
 

 

• Waar moeten we onze afvalcontainers plaatsen?  

De gemeente en Heijmans onderzoeken hoe dit kan worden ingepast in het 

ontwerp. Dit wordt afgestemd met het buurtteam. 

 

• Kan het betonnen paaltje voor nummer 49 blijven staan?  

Door het aanbrengen van een groenstrook vervalt het paaltje. Echter, de 

groenstrook neemt de functie van het paaltje over.  

 

Reisvennestraat 

• In hoeverre zijn de wegversmallingen noodzakelijk?  

In de Reisvennestraat is de beleving dat er doorgaans hard wordt gereden en dat 

daar onveilige verkeerssituaties door ontstaan. Daarom is het noodzakelijk om 

verkeersremmende maatregelen in het ontwerp toe te passen. Het buurtteam 

heeft naar aanleiding van de buurtbijeenkomst een combinatie van 

wegversmallingen en een drempel gekozen.  

 

• Kan de wegversmalling voor nummers 68-70 uit het plan verwijderd worden?  

In overleg met de vier direct aanwonenden aan het kruispunt van de Marijkestraat 

is besloten de bewuste wegversmalling te vervangen door een drempel bij het 

kruispunt Reisvennestraat – Marijkestraat.  

 

• Blijft de verdieping voor nummer 25 hetzelfde als in de huidige situatie? 

De inritsituatie blijft ongewijzigd.  

 

• Wordt mijn oprit smaller/breder dan in de huidige situatie?  

De opritten blijven allemaal gelijk aan de huidige situatie. Iedereen die een oprit 

heeft, heeft daarvoor een vergunning aangevraagd. Daaraan kan niets worden 

veranderd.  

 

• Is het mogelijk om alle groenstroken te laten beginnen, iets teruggeplaatst aan de 

zijgevel van de woningen?  

De openingen tussen de groenstroken hebben dezelfde breedte als de inrit op de 

perceelgrens. Het is niet wenselijk de groenstroken op de gevel van de woningen 

af te stemmen omdat de woningen te divers zijn.  

 

• Kan de boom voor nummer 53 iets opgeschoven worden in verband met in- en 

uitrijden van de oprit?  

De boom wordt opgeschoven. 

 

• Er is een inritvergunning aangevraagd naar nummer 6. Kan dit worden 

ingetekend?  

Zodra de vergunningaanvraag door de gemeente positief beoordeeld is, wordt 

deze ingetekend en wordt een oplossing gevonden voor de parkeerplaats die 

daardoor vervalt.  

 

• Is het mogelijk om enkele groenstroken te vervangen door halfverharding 

parkeerplaatsen aan de linker- en rechterkant van de straat?  

De belangrijkste verkeersremmende maatregelen in het nieuwe ontwerp zijn het 

smaller (lijkende) ontwerp van de straat en de wegversmallingen aan één zijde 

van de straat. De straat lijkt smaller door de groenstroken met bomen aan beide 



 
 
 
 

 

zijden van de straat. Daardoor is het al veiliger om auto’s op de rijbaan te 

parkeren.  

Binnen 30 km gebied is parkeren op de rijbaan bovendien toegestaan. Er wordt in 

de huidige situatie regelmatig geparkeerd op de rijbaan. In de nieuwe situatie zal 

dit vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. Het is daarom niet wenselijk 

halfverharding voor extra parkeerplaatsen aan te brengen in de groenstroken, 

omdat het aantal parkerende auto’s gelijk blijft.  

Bovendien hebben groenstroken met halfverharding een heel andere (niet 

gewenste) uitstraling in de straat, vergeleken met groene plantsoenen.  

 

• Kunnen we meer en fellere verlichting in onze straat krijgen?  

De verlichting is enkele jaren geleden vernieuwd en daardoor nog niet aan 

vervanging toe. Vanaf het begin van het project was duidelijk dat de huidige 

lichtmasten terug geplaatst worden. Wel wordt er een verlichtingstoets gedaan 

om te controleren of de openbare verlichting voldoende is.  

 

• Hoe wordt de aansluiting van de weg naar het trottoir gemaakt?  

De inrit wordt gemaakt met verlaagde trottoirbanden, dus geen brede 

betonblokken. 

 

• Waar moeten we onze afvalcontainers plaatsen?  

De gemeente en Heijmans onderzoeken hoe dit kan worden ingepast in het 

ontwerp. Dit wordt afgestemd met het buurtteam.  

 

Peperstraat 

• In verband met het in- en uitrijden van alle opritten: kunnen de plantvakken aan 

de punten worden afgerond, zodat men niet zijn banden erop stuk rijdt?  

Alle plantvakken worden voorzien van ronde bochtbanden op de hoeken. 

 

• Is het een oplossing om in het smalle deel van de Peperstraat vergunningparkeren 

in te richten?  

Er wordt onderzoek gedaan door de gemeente in samenwerking met het 

buurtteam naar de mogelijkheden voor vergunningparkeren.  

 

• Kunnen in het laatste deel van de Peperstraat aangegeven parkeervakken worden 

gemaakt?   

In de straat is de wens uitgesproken dat iedereen de mogelijkheid moet hebben 

om aan beide zijden van de straat te parkeren. Helaas past het niet om aan beide 

kanten parkeervakken in te tekenen. Daarom is ervoor gekozen dit niet in te 

tekenen.  

 

• Kunnen we een parkeerverbod instellen voor de plekken waar de draaicirkels van 

de opritten liggen?  

De gemeente onderzoekt dit.  

 

• Wat is het doel van de wegversmallingen?  

De wegversmallingen hebben het doel om verkeer te remmen.  

 

  



 
 
 
 

 

• Kan de wegversmalling voor huisnummers 83 én 81, dus groenstrook, langer 

gemaakt worden. Als dat problemen oplevert met de asverspringing, dan 

tegenover huisnummer 76 grijs vlak/stoep weghalen, dus dat de as verspringt 

direct achter de laatste parkeerplaats voor huisnummer 71.  

Dit is helaas niet mogelijk. Vanuit uniformiteit worden overal dezelfde 

wegversmallingen toegepast. Bovendien betekent een lange groenstrook dat er 

een lange versmalling is. Dit is niet wenselijk voor het verkeer. 

 

• Kan de wegversmalling voor nummer 96 verplaatst of verwijderd worden?  

In verband met het fietspad is het de wens om de wegversmalling hier te 

plaatsen. Bovendien levert het extra groen op aan de oneven kant van de straat, 

waar ook meerdere malen de behoefte voor is uitgesproken.  

 

• Kan worden voorkomen dat een mogelijkheid wordt geschapen om tussen de 

wegversmalling en de oprit van nummer 95 te parkeren?  

Dit is in het huidige ontwerp al zo.  

 

• Wij maken ons zorgen over het in- en uitrijden van onze oprit in de nieuwe 

situatie. Kunnen jullie ons hierover meer informeren? En kunnen de inritten van 

de nummers 80 en hoger breder gemaakt worden?  

Er zijn tekeningen met draaicirkels uitgedeeld aan de bezorgde straatbewoners. 

Voor de nummers 80 en hoger geldt dat een aantal woningen twee inritten naast 

elkaar heeft. Daardoor zijn deze inritten al breed. Voor de enkele inritten wordt 

nagekeken of het noodzakelijk is de inrit breder te maken i.v.m. in- en uitrijden.  

 

• In de oprit van nummer 84 ligt een brandkraan, kan die verplaatst worden?  

Er vindt overleg met de brandweer plaats over het gebruik van deze brandkraan. 

Er zijn in de straat namelijk al andere mogelijkheden beschikbaar om bluswater 

aan te voeren. Als deze brandkraan niet meer gebruikt wordt blijft deze liggen.  

 

• Is het mogelijk om laadpunten in onze straat te plaatsen, eventueel gekoppeld 

aan lantaarnpalen?  

De bestaande stroomaansluiting van de openbare verlichting en bijbehorende 

kabel is niet geschikt voor laadpunten. Daarom staat netbeheerder Enexis het niet 

toe om andere apparatuur dan de openbare verlichting aan te sluiten op dit 

netwerk. Dit betekent dat er per lichtmast een losse aansluiting moet worden 

aangevraagd bij Enexis die geschikt is voor het opladen van auto’s. De kosten per 

aanvraag zullen gelijk zijn wanneer er een aanvraag uit de buurt komt, dan 

wanneer we ze nu allemaal tegelijkertijd aanvragen. Bovendien is er in dit project 

helaas geen budget beschikbaar om de aansluitingen en/of de lichtmasten te 

realiseren. Wel onderzoekt de gemeente of dit kan worden meegenomen in de 

uitrol van het laadpalenbeleid.  

 

• Kan de Peperstraat éénrichting worden?  

Het uitgangspunt van het project is altijd geweest dat de straten doorgaand 

blijven en twee richtingen. Als de Peperstraat éénrichting wordt, leidt dit tot meer 

verkeer door andere straten van Valkenswaard en dat is niet wenselijk. Bovendien 

is dit geen garantie voor een oplossing, omdat éénrichtingsverkeer ook ervoor kan 

zorgen dat bestuurders geen tegenligger verwachten en daarom extra snel 

optrekken.  

 



 
 
 
 

 

• Kan er een aansluiting komen aan het eind van de Heistraat op de rotonde? En 

waarom wel/niet?  

Het maken van een aansluiting op de Zuidelijke randweg is geen onderdeel van 

het project. Hiervoor zijn ook geen gelden beschikbaar. De gemeente heeft echter 

wel intern de vraag gesteld en daaruit is gebleken dat het ook niet wenselijk is om 

hier een extra aansluiting te maken.  

Daarvoor zijn meerdere redenen:  

o De Zuidelijke randweg heeft een belangrijke functie voor het doorgaande 

verkeer. Door de extra tak op de rotonde verslechtert de doorstroming op 

de doorgaande route, wat mogelijk tot knelpunten elders in Valkenswaard 

leidt.  

o De wijk beschikt over voldoende ontsluitingsmogelijkheden en de huidige 

verkeersbewegingen in de wijk voldoen aan de richtlijnen.  

o Er is al een aansluiting bij de Maastrichterweg op de Zuidelijke randweg op 

slechts ongeveer 350 meter.  

o Er staat een geluidsscherm om geluidshinder te voorkomen in de wijk. Bij 

een extra aansluiting zal de geluidshinder bij de aanwonenden toenemen.  

o Een extra aansluiting zal leiden tot extra verkeersbewegingen in de 

aanliggende straten. Mogelijk kan het ook leiden tot extra verkeer 

afkomstig van buiten de wijk.  

 

• Kunnen we parkeren mogelijk maken in de Peperstraat/Bakkerstraat en de blauwe 

zone aldaar opheffen?  

Dit wordt onderzocht door de gemeente.  

 

• De bocht Bakkerstraat-Peperstraat is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Kan hier 

aandacht voor komen, bijvoorbeeld door middel van éénrichtingsverkeer?  

Het pleintje is niet lang geleden aangelegd en wordt om die reden niet op korte 

termijn vernieuwd. Vanuit de gemeente en Heijmans is wel onderzoek gedaan 

naar kleine ingrepen om de situatie te verbeteren. Onderstaand de 

bevindingen/afwegingen voor éénrichtingsverkeer:  

o Om het voor weggebruikers begrijpelijk te houden is een eenduidige 

oplossing belangrijk. Als de ene zijde van het pleintje éénrichtingsverkeer 

wordt moet dit ook aan de andere zijde t.h.v. de cafetaria  

éénrichtingsverkeer worden ingesteld. Anders is het risico aanwezig dat 

beide korte pootjes ‘gewoon’ in 2 richtingen gebruikt worden.  

o Ter controle of dit ontwerptechnisch mogelijk is, zijn draaicirkels met een 

vuilnisauto uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de ruimte in de huidige situatie al 

krap is. Als we beide korte zijden versmallen om er eenrichtingsverkeer 

van te maken, is die draai niet meer mogelijk voor een vuilnisauto/ 

brandweerauto. Mogelijkheid is naast de rijbaan een overrijdbare strook te 

maken, met het risico dat weggebruikers deze overrijdbare strook 

“gebruiken’’ en op dat korte stukje tegen het verkeer in rijden. Je kan 

elkaar immers makkelijk passeren. Dit is niet wenselijk. De ruimte is dus 

noodzakelijk voor een vuilnisauto/brandweerauto. Die ruimte biedt het 

overig verkeer dan de mogelijkheid om in 2 richtingen te rijden.  

o Voor het invoeren van eenrichtingsverkeer is een verkeersbesluit nodig. In 

een verkeersbesluit moet de gemeente een belangenafweging maken 

waarom zij de voorgestelde verkeersmaatregel wil invoeren. Het invoeren 

van eenrichtingsverkeer op het pleintje gaat voor meer verkeer in de rest 

van de buurt zorgen en de verwachting is dat er bezwaren zullen komen 



 
 
 
 

 

uit de omgeving. Daarmee is de kans klein dat het invoeren van 

eenrichtingsverkeer daadwerkelijk succesvol kan worden ingevoerd.  

Samenvattend was de eerste reactie dus dat het instellen van éénrichtingsverkeer 

op het gedeelte Bakkerstraat-Peperstraat tot nieuwe problemen leidt. De 

bereikbaarheid voor brandweer/vuilnisauto komt onder druk te staan en er is een 

risico dat éénrichtingsverkeer niet functioneert. Inmiddels heeft een gesprek met 

het buurtteam plaatsgevonden en wordt er opnieuw naar een oplossing gezocht.   

 

• Kan de boom voor nummer 62 verplaatst worden?  

Er zijn maar weinig plaatsen voor bomen in dit stuk van de Peperstraat. Daarom 

wil het buurtteam deze boom graag behouden.  

 

• Kan een boom voor Peperstraat 78A geplaatst worden, net naast het parkeervak?  

Dit is ontwerptechnisch niet goed inpasbaar. Het maakt het parkeren en in- en 

uitdraaien moeilijker en het boomvak zou klein en hoekig worden.  

 

• Op de laatste tekening staan geen bomen ingetekend aan de oneven kant. Het is 

jammer dat alleen aan de even kant van de Peperstraat groen terugkomt. Naast 

het versmallen van de stoep aan deze zijde mist straks ook nog het groen.  

Aan de even kant van de straat komt kwalitatief mooier groen in brede 

groenstroken. Daarom is gekozen om aan één kant van de straat groen in te 

passen. Onder de streep komt de straat er daardoor mooier uit te zien, dan met 

de losse bomen in kleine groenvakken in de huidige situatie.  

 

• Kan nog eens gekeken worden naar de positie van de lantaarnpalen? Dusdanig 

dat deze niet te dicht op inritten staan?  

De positie van de lantaarnpalen wordt gecontroleerd.  

 

• Kan er een boom in het groenvak tegenover nummer 64? 

Dit is helaas niet mogelijk vanwege kabels en leidingen in de grond.  

 

• Waarom verdwijnen bijna alle bomen uit onze straat? Kunnen we bomen 

bijvoorbeeld verplaatsen?  

Er zijn afwegingen gemaakt tussen de verschillende functies in de straat. Denk 

aan: parkeren, groen, afwatering en verkeersmaatregelen. Om het optimale 

ontwerp met al deze functies te realiseren is het noodzakelijk de bomen een 

nieuwe plaats te geven. De huidige bomen zijn helaas niet geschikt om te 

verplaatsen. 

 

• Wat wordt de beplanting van de groenvakken en wie gaat dit onderhouden?  

Over de inrichting van het groen wordt nog een gesprek gevoerd met het 

buurtteam. Het groen wordt onderhouden door de gemeente.  

 

• Waar moeten we onze afvalcontainers plaatsen?  

De gemeente en Heijmans onderzoeken hoe dit kan worden ingepast in het 

ontwerp. Dit wordt afgestemd met het buurtteam. 

 

• Kunnen we onze hemelwaterafvoer aansluiten op de nieuwe riolering?  

Dit is niet de bedoeling. Er komt een project waarin we zo veel mogelijk 

straatgenoten enthousiasmeren om het regenwater af te koppelen en op te 

vangen op eigen terrein. Hierover wordt gecommuniceerd door het buurtteam.  

 



 
 
 
 

 

• Kan een onderbouwing komen hoe wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen 

of verplaatst?  

De gemeente is nog bezig met de afronding van de plannen voor het voorkomen 

van de wateroverlast. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit besproken met 

het buurt en gecommuniceerd aan de buurt.  

 

• Het lijkt erop dat regenwater uit de Peperstraat wordt afgevoerd naar de wadi. 

Kan dit tot wateroverlast leiden? Hoe kunnen we dit voorkomen?  

De gemeente is hier nog mee bezig en koppelt terug wanneer er meer bekend is.  

 

• Hoe diep wordt de wadi en hoe watert die af richting Wilhelminapark?  

Dit is nog niet helemaal duidelijk, maar naar verwachting wordt de wadi 30 tot 50 

cm diep. De wadi wordt niet aangesloten op het Wilhelminapark maar krijgt een 

overloop naar de riolering.  


