Reactieoverzicht inloopavond Europastraat gemeente Borne/NTP 4 juli 2021
Reactie
Thema
Nr.

Reactie

Antwoorden

Groen

Zo lang als wij aan de Europastraat wonen (ca. 16 jaar) hebben we de problemen met de wortels an
de eikenboom voor onze deur. Reeds 3x het complete buitenstelsel vervangen (meerdere duizenden
euro's schade) bij de nieuwe plannen blijft deze boom staan en kunnen wij weer op kosten gejaagd
worden. Wij stellen het op prijs dat deze gekapt wordt en vervangen wordt door een boom met een
klein wortelgestel (dus geen eikenboom). Wij vragen een persoonlijk gesprek aan met
beleidsmedewerker groen.

In het project wordt het bestaande riool vervangen en de huisaansluitingen
aangepast. Ook wordt er meer voedingsrijke grond gerealiseerd voor de
bomen. Hierdoor is er meer beschikbare ruimte voor de wortels en kunnen ze
hier naar toe gaan. Tijdens deze werkzaamheden wordt gekeken welke
maatregelen er nog meer nodig zijn om ervoor te zorgen dat er geen hinder
meer is van wortels van de bomen.

Groen

Boom op gemeentegrond geeft veel overlast + wortels. Graag contact opnemen

Groen

Grote boom geeft veel overlast. -Hoeveelheid water die hij opneemt, haag sterft -Schaduw groot
gedeelte van de dag -Hangt ver op kavel en met een paar jaar boven dak, risico (storm)schade Riolering beschadigd door wortels -Processierups overlast op het terras

Gesproken met meneer. Meneer kan het onderhoud aan de boom niet meer
aan vanwege de leeftijd. Hij zou graag dit stuk groen teruggeven aan de
gemeente. Wat doen we daarmee?
De overlast van de boom is beperkt. Er is daarom geen reden om de boom te
kappen. Ook krijg de boom meer voeding en worden de huisaansluitingen
vernieuwd. Hierdoor verwachten we dat de overlast af gaat nemen. Tijdens
het werk kijken we of er meer maatregelen nodig zijn.

Groen

Voorkeur om deze eik (hoek Morseltdijk/Europastraat t.h.v. nr 51) te verwijderen en nieuw te planten De boom drukt de tegels op en zorgt voor enige schade aan de fundering van
met een aander type boom. Dit door worteldruk op de fundering waardoor reedds schade is ontstaan het hekwerk. De boom heeft te weinig voeding. Is er een mogelijkheid om dit
(wordt dit ook hersteld?). Overige groen pakt niet aan wegens watertekort + processierups overlast te vergroten?

Groen

Boom eruit! Veel wortel opdruk tegen fundering. Eiken + berken veel last van.

Groen

Eikenboom voor het huis van nr 32. Veel ast van de rupsen hars op het huis en auto/ramen/rolluiken. Gesproken met deze bewoner. De overlast van de boom is beperkt, hij zorgt
Blad + eikels die op de rolluikbakken vallen en in de tuin. Graar hierover telefonisch contact.
mogelijk voor enige schade aan de fundatie van hekwerk. Deze hinder is niet
dusdanig dat het gewenst is om de boom te kappen

Groen

Op het hoofdstructuurplan staat dat bij huisnummer 50 twee berken weg gehaald worden en
Hier gaan twee berken weg
vervangen door twee nieuwe bomen. Op de detail tekening groen staat dat er maar 1 berk weg gaat.
Wij zijn voor het eerste plan van het hoofdstructuurplan. Beide bomen zijn uitgegroeid en hebben
veel grote takkenval ter hoogte bushalte waar veel gelopen wordt en gestaan.

Groen

Nieuwe boom, geen berk!

Groen

3 eiken voor huisnr 93 graag weghalen. Geven veel overlast, plakkerig door loof eikenprocessierups. Overlast van loof en eikenprocessierupsen zijn geen argumenten om een
Graag herplant nieuwe bomen die minder overlast geven
boom te kappen.
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Zie antwoord op vraag 1. De berken verdwijnen in dit stuk.
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Er komen geen nieuwe berken
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Groen

Wij zouden graag deze eik vervangen zien door een andere boom. Ivm rupsen en gevaar van de
grote boom zo kort op de woning. Hoe kunnen we dit aanvragen? Wat gebeurt er met de strook
tussen het looppad en onze schutting --> wens is groen waarbij honden er niet in kunnen lopen (ivm
ontlasting).

De boom staat niet te dicht op de woning. Rupsen is geen argument om een
boom te kappen. De kwaliteit van de boom is helaas beperkt. Daarom wordt
deze boom gekapt. Het looppad komt dichter op de schutting te liggen
waardoor er aan de wegzijde een grotere groenstrook ontstaat. Er bestaat
helaas geen beplanting waar honden niet in kunnen lopen.

Groen

Welke bomen komen er terug?

Dat is nog niet bekend. Daar wordt u over geinformeerd.

Groen

Boom overlast weg bij bankje. 3 eiken plakkerig door loof, graag reactie

Zie eerder antwoord.

inrichting

Riolering + bestrating bij Meijelingsgaarde 4-5-6 moet tevens vernieuwd worden

inrichting

Voetpad Meijelingsgaarde thv 3,4,5,6 controle riool en bemaling gesproken met van Wanrooij

inrichting

Fietsoversteek tpv Grotestraat oversteek ricting Borne

Riool wordt dit jaar geinspecteerd en wanneer nodig gerelined, verharding
blijft gehandhaafd.
Riool wordt dit jaar geinspecteerd en wanneer nodig gerelined, verharding
blijft gehandhaafd.
is aangepast en opgenomen in het ontwerp

inrichting

Minder valide moet naar de Plus met rolator!

inrichting

Snelheid en drukte. Erg druk op de Saturnusstraat ook hoge snelheid, graag eenrichting? Nog
drukker sinds zuidelijke rondweg!
Drempel aan eht begin van de oude Hengeloseweg (voor nr 33). Bij de exacte plek van de drempel
rekening houden met de uitritten van Nr 33 en 31 en garage van Europastraat 95 (rechts van nr 33)
en de parkeermogelijkheid voor nr 33
Minder vrachtverkeer op de Europastraat, alleen bestemmingsverkeer. Laden en lossen bij Plus
geen 2 vrachtwagens
Graag afmetingen voor de otto ophaalplaats en voor hoeveel containers
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inrichting

Graag meer aandacht voor de verhoging in het straatbeeld welke plaatsvindt bij elke kruising. Er
wordt afgeremd dit geeft geluidsoverlast denk maar dat je een aanhanger achter de auto hebt. Dan
het vrachtverkeer etc. In den landen zijn veel voorbeelden hiervan te benoemen. Daarnaast de
hagen prachtig maar onderhoud wie doet wat etc.
Waarom klinkers? Graag inrichten zoals Deldensestraat.

Rondom plus Shared en plateaus is alles vlak, bij verhogingen worden
invalide inritten toegepast
Dit valt buiten dit project, mogelijke aanpassingen vallen onder het
Wensinkzuid.
Situatie blijft gehandhaafd.

Laden en lossen in overleg met Plus Markt
exact uitwerking in defitnieve ontwerp
in de europastraat worden mindere steiele drempel elementen toegepast.

Betreft 30km inrichting dus geen asfalt.

inrichting

Hoe moet ik met rollator/scootmobiel bij de Woolderweg oversteken? Hoe moet ik met scootmobiel Via trottoir gelijk met voetgangers, trottoirs worden nieuw en vlak aangebracht
of rollator van de woolderweg naar de winkel Plus komen? Over de rijweg is dat niet erg gevaarlijk !!! situatie zal dus verbeteren, ter plaatse van kruisingen evt invalide inritten.

inrichting

Situatie bij Plus / Oude Hegeloseweg. Op de gevaarlijkste plek in de Europastraat moeten
voetgangers op de openbare straat lopen! Omdat juist daar geen voetpad komt dus fiesers en
voetgangers worden daar aan de kant gedrukt. Aanzien gaat dus voor veiligheid!!?

inrichting

Mag de inrit verbreed worden om twee auto's op de oprit te kunnen plaatsen

inrit wordt niet verbreed, inrit op eigen terrein verbreden en oplossen.

inrichting

Europastraat 2a grond in bruikleen willen we graag kopen n.b. kabels en leidingen.

Kijken naar mogelijkheden met verkoop

Parkeren

Parkeren vrachtauto's Huls! Staan dubbel geparkeerd op rijbaan! Heel verkeersonvriendelijk!

wordt naar mogelijkheden gekeken in overleg met Plusmarkt

Parkeren

Graag parkeerplaats waar nu nog geen parkeerplaats is vanwege het zebrapad

is verwerkt hier komen 3 parkeerplaatsen
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ter plaatse van Plus komen gewoon voetpaden, rijbaan wordt geleid
doormiddel van duidelijke goten en lijnen.
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Parkeren

Parkeren vrachtauto's bevoorrading supermarkt als parkeerplaats reeds is bezet

wordt naar mogelijkheden gekeken in overleg met Plusmarkt

Parkeren

Voldoende parkeerplaatsen in omgeving of eigen terrein, ontwerp blijft hier
gehandhaafd
geen actie, bevoorading wordt besproken met Plus markt

Uitvoering

Parkeren bij bankje, nergens anders parkeren! Of voor huis. Dus parkeerplaats bij nr. 93 zo laten.
Overleg met bewoners, niet alleen met Huls!
Vrachtverkeer thv Huls / parkeren / draailus. Tpv huidige parkeerplaats = draaipunt waar
vrachtverkeer kan keren. Groenperk geeft hiervoor ruimte.
Planning fase 3 i.v.m. eigen verbouwing inrit/voortuin + achtertuin. Gepland nov-dec.

In overleg met Omgevingsmanager afstemmen

Uitvoering

Graag werk na december en voor half maart april/mei 70% van de omzet

Is een duidelijk aandachtpunt in planning fasering, wordt mee genomen.

Uitvoering

Tijdstip fase 2. Verbouwing huis nr 107 ivm planning kraan, bouwmateriaal.

In overleg met Omgevingsmanager afstemmen

Uitvoering

Parkeren tijdens werkzaamheden?

in omgeving parkeren

Uitvoering

Wij gaan nov/dec verbouwen. Hoe mogelijk maken dat cementwagen etc. toegang heeft?

In overleg met Omgevingsmanager afstemmen

Water

Water+verbouwing+rattenklep. Mooie plannen maar: water lijk me problemen te geven als het
opgelost wordt a la Bornsde maten --> vollopende tuinen + gladde stoepen. Er zit ee nklep voor het
riool zodat ratten geen toegang hebben tot de woning. Daarvoor gebeurde dit namelijk. Blijft dit
gehandhaaft?
Bestaande drainage op eigen terrein en slechte afvoer. Kan dit vervangen worden tijdens de
werkzaamheden? Uitzoeken koppeling drainage van Hemstedestraat?

Bij af te koppelen woningen worden gidslijn tegels toegepast hierdoor is het
gladheid probleem verholpen. Huis aansluiting wordt vervangen, tijdens
concact houden over terugslag klep etc.
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Parkeren
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Water

38

Drainage langs europastraat wordt aangesloten op HWA, hierdoor voert de
drainage niet meer af over eigen terrein.

