Veel gestelde vragen herinrichting Lindelaan west
1. Een deel van het trottoir is formeel nog eigen grond. De gemeente zegt dat dit verjaard is.
Hoe gaat men hiermee om?
Indien een weg(gedeelte) gedurende 15 jaar openbaar toegankelijk is en in beheer bij de
gemeente, is er sprake van een openbare weg in de zin van de wegenwet. Hiermee is de
gemeente verantwoordelijk voor de inrichting.
2. Is er parkeerruimte tijdens de uitvoeringswerkzaamheden?
Voor de uitvoering wordt met de aannemer de bereikbaarheid van de bedrijven en woningen
besproken. Zij houden hier tijdens de uitvoering rekening mee.
3. Hoe wordt omgegaan met bestaande in- en opritten?
Bestaande in- opritten met een vergunning zijn overgenomen in het nieuwe ontwerp.
4. Er is een septictank in de tuin aanwezig. Kan de tank blijven staan?
De septictank dient te worden verwijderd. Iedere woning krijgt een aparte rioolaansluiting
aangeboden, waarop kan worden aangesloten.
5. Hoe lang van te voren worden de nulmetingen gedaan van de grondwaterstand, trillingen
etc om te zien wat de normale gang van zaken is?
De onderzoeken met betrekking tot grondwaterstand zijn uitgevoerd. Een paar weken voor
de uitvoeringswerkzaamheden worden de trillingsmeters al geplaatst om een nulmeting te
kunnen doen.
6. De oude huizen staan op koeienhuiden. Houden jullie hiermee rekening ivm de
waterstand?
De van nature aanwezige grondwaterstand wordt gehandhaafd. We hebben echter geen
invloed op het van nature stijgen en dalen van het grondwater. Er wordt een drainage
aangelegd bij het riool, dit voorkomt echter niet dat er wateroverlast op eigen terrein kan
optreden. Daar dient u zelf maatregelen voor te nemen (bijvoorbeeld waterdicht maken van
kelders, afvoer etc).
7. Bij overschrijden van trillingen etc. wat gebeurt er dan? Ligt het werk dan stil?
Indien er zodanig trillingen ontstaan dat de trillingsmeters alarmeren, dan wordt het werk
tijdelijk stilgelegd en wordt de manier van werken aangepast.
8. Bij bouwkundige opname "voorschade" en er ontstaat toch schade, hoe is de afwikkeling
hiervan?
Kort voor de start van de werkzaamheden wordt een vooropname gedaan. Indien u vindt dat
er schade is ontstaan door de werkzaamheden, dan dient u de gemeente aansprakelijk te
stellen. De gemeente beoordeelt dan samen met een schade-expert door middel van de
bouwkundige vooropname of de schade is ontstaan door de werkzaamheden. Is de
aansprakelijkheid terecht, dan wordt het financieel afgewikkeld.

9. Komen er ondergrondse vuilnisbakken?
Dit is niet de bedoeling en is niet meegenomen in het ontwerp. Wel is er in het ontwerp
rekening gehouden met betere aanbiedplaatsen voor de kliko's.
10. Komt er meer groen en komen er extra parkeerplaatsen?
De combinatie groen en parkeren is in het ontwerp zo goed als mogelijk geoptimaliseerd.
11. Kunnen de parkeervakken langer gemaakt worden, zodat bestelbussen goed kunnen
parkeren?
Het parkeren van bestelbussen en andere voertuigen van 6 meter en langer is in de openbare
ruimte niet toegestaan. In het ontwerp worden de standaard lengtes, die gelden voor
parkeervakken in de openbare ruimte, gehanteerd.
12. Kan de toegang van zwaar verkeer ivm trillingen en schade aan woningen worden beperkt?
Bestemmingsverkeer moet mogelijk blijven, voor overig vrachtverkeer is de Lindelaan niet
aantrekkelijk.

