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Doel van de avond
Een toelichting geven door de aanwezige medewerkers van de gemeente Waalwijk op de plannen van
de Reigerbosweg
Samenvatting
De aanleiding van het project is de vestiging van de supermarkt Plus in 2015 en de toename van het
aantal fietser en voetgangers die dagelijks oversteken. Verder een toename van het aantal auto’s en
e
parkeerbewegingen. De 2 aanleiding voor de herinrichting is de slechte kwaliteit van de verharding.
Deze twee redenen zijn voor de gemeente aanleiding geweest om het project te gaan voorbereiden.
De aanwezige medewerkers geven een toelichting op de twee ontwerpen.
Vragen en opmerkingen vanuit de bewoners
Per straat zijn de opmerkingen samengevat en gebundeld.
Berliozstraat
- Graag de hele weg 30 km/h inrichten en niet alleen bij de Plus.
- Extra drempel aanleggen halverwege de weg.
- Geluidswerende maatregelen treffen qua asfaltkeuze
- Groenstrook tussen de sloot en het fietspad niet versmallen.
- Geen voetpad aanleggen
SWEELINCKSTRAAT
- Verzoek voor zebrapad aanleggen in het verlengde van de Sweelicnkstraat en aandacht voor
het scheiden van de voetgangers en fietsers.
- Aandacht voor het kruispunt Reigerbosweg/Sweelinckstraat i.v.m. blokkeren bij drukte
winkels.
- Verzoek voor aanleg van voetpad langs fietspad Reigerbosweg
TOM MANDERSSTRAAT
- De verlichting graag vervangen
- Verzoek voor aanbrengen zebrapad
- Aandacht voor doorstroming Mozartlaan
- Aandacht voor drukte bij de Plus van auto’s, fietsers en voetgangers.
- 30 km/zone langer maken richting Mozartlaan en richting Keesomweg.

J. OBRECHTPARK
- Verzoek voor aanbrengen kruis voor Sweelinckstraat i.v.m. vastzetten afslaand verkeer.
- Verzoek voor voetpad langs Reigerbosweg
- Verzoek voor aanbrengen extra drempel
CESAR FRANCKLAAN
- Verzoek voor zebrapad t.h.v. de supermarkt..
- Verzoek voor aanbrengen voetpad langs Reigerbosweg.
Te weinig aanwezigen hebben hun voorkeur direct uitgesproken voor de variant 1 of 2. Het
aangepaste ontwerp is een mix van de varianten 1 en 2 en te bekijken via de link
www.waalwijk.nl/reigerbosweg .
De gemeente heeft de keus gemaakt om een drempel aan te leggen t.h.v. pandnr. 14 en een groot
plateau bij de supermarkt. De drempels worden beide aangelegd in geel asfalt. De drempel bij het
pandnr. 14 heeft een snelheidsremmende werking en het plateau bij de supermarkt heeft een
attentieverhogende werking.
VERKEER
Naar aanleiding van de inloopavond zijn in het voorlopig ontwerp de onderstaande onderdelen
opgenomen:
-

Ter hoogte van de supermarkt wordt een zebra met ledverlichting aangelegd;
Ter hoogte van de supermarkt wordt een plateau (lichte verhoging) in geel asfalt aangelegd;
Ter hoogte van nr. 14 wordt een plateau (lichte verhoging) in geel asfalt aangelegd;
Vanuit de Sweelinckstraat naar de Reigerbosweg wordt een voetpad aangelegd.

Niet opgenomen in het ontwerp is de aanleg van het voetpad langs de Reigerbosweg. De gemeente
heeft een duidelijke afweging gemaakt om dit voetpad niet aan te leggen en de struiken en bomen te
laten staan. Voor de aanleg van een volwaardig voetpad is het noodzakelijk dat er veel struiken
verwijderd moeten worden en een groot aantal bomen gekapt. Verder moet het talud van de sloot
aangepast worden. De aanwezige struiken en bomen hebben nu een geluiddempende werking voor
de woningen van o.a. de Berliozstraat.
VERLICHTING
De aanwezige verlichting wordt vervangen door nieuwe masten met ledverlichting.
BESTRATING
De bestrating in de Reigerbosweg wordt vervangen door asfalt. De bestrating in het fietspad wordt
vervangen door rood asfalt.
GROEN
De aanwezige struiken en bomen aan zijde van de gracht blijven staan.
Om de wortelopdruk tegen te gaan wordt hier een wortelscherm aangebracht.
De struiken (rozenbottel) tussen het fietspad en de weg worden vervangen door nieuwe
rozenbottelstruiken. De breedte van de groenstrook blijft hetzelfde.
De bomen aan de zijde van de bedrijven blijven gehandhaafd.
Het gras en/of struiken aan de zijde van de bedrijven wordt vervangen door lage struiken.
RIOLERING
Het regenwater van de weg wordt afgevoerd naar de gracht aan de Reigerbosweg. Het water blijft op
deze manier binnen het project en dit is beter voor plant en dier.

Procedure
Het ontwerp wordt na de zomervakantie bij de receptie van het stadskantoor ter zienswijze gelegd.
U heeft dan de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.
U wordt nader geïnformeerd over deze data.
Het ontwerp kunt u via bijgevoegde link www.waalwijk.nl/reigerbosweg bekijken.
Uitvoering
Het project is in voorbereiding. De uitvoering staat gepland in het voorjaar van 2019.
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt u nader geïnformeerd.
Meer informatie
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Monica van der Lans, projectleider,
0416 683691 of mvanderlans@waalwijk.nl. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Nawoord:
Vanwege persoonlijke omstandigheden ben ik niet in de gelegenheid geweest om het verslag van de
bewonersavond eerder af te ronden en te verspreiden. Ik hoop op uw begrip.
Met vriendelijke groet, Monica van der Lans 14 juni 2018

