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Memo  Poststuk  Onderhoudswerkzaamheden te Ingbergracht Noord  
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Onderwerp Memo rondgang Ingbergracht Noord 

Dossiercode: 

 

Inhoud: 
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Aanleiding: onderhoudswerkzaamheden aan de wijk 
Memo naar aanleiding van een rondgang met portefeuillehouder en diverse bewoners van de wijk. 
De aanleiding zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de weg. De gemeente vindt het belangrijk om de 
bewoners te betrekken bij de werkzaamheden. De mogelijkheid te bieden om knelpunten en verbetersuggesties 
kenbaar te maken en gezamenlijk te kijken de leefbaarheid binnen de wijk te behouden en/of vergroten.  
 
Relevante onderwerpen: 
Tijdens de rondgang zijn een aantal punten aangehaald. Deze zijn hieronder omschreven. 
 
 Door de fietssluis te Groeneweg naar de Kiewegracht passen geen brommers. Is dit de bedoeling? De vraag heeft ook 

relatie met de doorstroming van de fietsroutes. De vraag dit ivm de verkeersveiligheid te bekijken. 
 De toegang tot de garage van de Groeneweg huisnummer 6 wordt soms geblokkeerd door een foutief geparkeerd 

voertuig. 
 De parkeerhavens zijn te kort en er zijn er te weinig in de wijk. Is het mogelijk het trottoir om te vormen tot parkeer-

plaatsen? 
 Technisch is dit mogelijk. Deze punten zullen worden afgestemd met de verkeerskundige en de groenbeheerder. 

 

Onderstaande foto ter verduidelijking. 
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 Er is een parkeerverbodsaanduiding naar de garages terwijl dit reeds binnen een parkeerverbod zone valt. 
 De borden zouden weg kunnen. Dit is ook in strijd met de regelgeving. 

 
 
 In de Groeneweg/ Deken Hennissenstraat wordt opgemerkt dat de bocht te kort wordt genomen. Tegemoetkomend 

verkeer wordt dan verrast. 
 Dit wordt met de verkeerskundige bekeken. Mogelijk dat de in indeling van de parkeervakken invloed heeft. 

 
 
 In de Dr Schepelstraat is gevraag om naar de rijrichting te kijken van deze eenrichtingsstraat. Dit ivm het in en uitstap-

pen van de geparkeerde auto’s aan het einde van de weg. 
 Er wordt een verkeerstelling gehouden in de Dr Schepelstraat om de intensiteiten te meten. Ook zouden de effecten van 

eenrichting te Groeneweg op de zijstraten bekeken moeten worden. 
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 De parkeerplaats aan de achterzijde van de Kiewegracht 22 vrij te stellen voor openbare parkeerplaatsen.  
 Intern worden met grondzaken de mogelijkheden besproken. Daarna vragen we de eigenaar om de optie te bespreken. 

 
 Parkeren door hotelgasten van het hotel te Dorpsstraat. 
 Nader te bepalen. 

 
 In de Burg van Rijckevorselstraat is om aandacht voor het poortje en het vrij liggend voetpad gevraagd. 
 Aan het poortje ontbreekt de rubberen dop.  
 Het poortje wordt op korte termijn herstelt. Ook zal de poort (onder de juiste weersomstandigheden) geverfd worden. 

Het voetpad wordt meegenomen in het onderhoudswerk. 

 

 
 
 Is ivm de snelheid van rijwielen komende van de Knibusweg bergafwaards te Groeneweg de verkeersstroming te rege-

len? Momenteel zijn er 2 routes (85/58) naar 2 richtingen aangegeven. 
 Dit zal bekeken worden.  

 
 Een 30 Km zone aanduiding komende vanaf de Knibusweg. 
 Deze is reeds aanwezig. Het bord zal recht gezet worden. 
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 Ter plaatse van de Dr Haakstraat hoek Groeneweg lijkt een onoverzichtelijk punt te zijn. 
 Dit kan eventueel in het onderhoudswerk aangepast worden een andere mogelijkheid is de haag te scheren. 

 

 
 
 Is het mogelijk eenrichtingsverkeer in te stellen in de Groeneweg /Deken Hennissenstraat? Dit in verbande met de 

snelheid. 
 Tijdens de rondgang waren hier de meningen over verdeeld. De voor- en nadelen worden door de verkeerskundige 

overwogen. Vervolgens zal in de wijk draagvlak voor moeten zijn. Het voorstel dient middels een verkeersbesluit inge-
steld moeten worden. Het besluit biedt namelijk de mogelijkheid om bewaar te maken. 
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Opmerkingen los van de onderhoudswerkzaamheden. 
 Aanwonenden aan het trapveldje te Burg van Rijckevorselstraat hebben bezwaren op de geplaatste doelen ivm over-

last. 
 Er is door de groenbeheerder telefonisch contact geweest met de bewoners en afgesproken dat we de situatie opnieuw 

zullen beoordelen als de ervaren overlast blijvend is. 

 
 De verlichting in de Dr. Schepelstraat LM 764 wordt opgemerkt dat de verlichting als erg sterk wordt ervaren. Ook is er 

geen nachtschakeling (om en om branden) op dit moment in de straat van toepassing. 
 De mogelijkheden worden afgestemd met de beheerder. Ook wordt gekeken of er in het verleden al afspraken gemaakt 

zijn. 

 
 De mogelijkheid te onderzoeken of de groenstrook thv de Kiewegracht om te vormen is naar een Groene ontmoe-

tingsplaats.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


