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GROEN
Komt er tussen het dwarsvoetpad en het parkeerterrein van de Jumbo opnieuw groen, liefst een
hoge haag.

Om het parkeerterrein wordt groen teruggeplant met een hoogte van circa 1 meter.

Graag inheemse bomen en bloemen. Dit is goed voor de insecten. De nieuwe bomen, heesters en vaste planten zijn biodivers. Het aanbod van het groen is gevarieerd. Dit trekt meer
bestuivende insecten aan zoals bijen en vlinders. Die zijn op hun beurt weer een voedselbron vogels en andere
dieren.

Graag voor Melis Stokelaan 14 en 16 de hoge beplanting terug, nu sneeuwbal. Dit in verband met het
zicht op auto's en parkeerterrein Jumbo. Dit is een belofte van de gemeente.

Naast de vaste planten komt in de brede groenstrook een haag die het zicht op het parkeerterrein ontneemt.

VERKEER EN PARKEREN
Kan het parkeerverbod of stopverbod worden doorgetrokken tot bij de ondergrondse
afvalcontainers? Auto's staan hier kort geparkeerd om papier en glas in de containers te doen. 

Het is geen probleem als auto's hier even stoppen. Er is voldoende ruimte om de stilstaande auto te passeren .

Kan het parkeerverbod voor de gehele rechterzijde langs de berm aan de Jumbo-zijde? Er komt geen parkeerverbod tussen de ingang van het parkeerterrein en de Kooglaan. De gemeente wil zo weinig
mogelijk verkeersborden plaatsen. Mocht blijken dat er na de herinrichting problemen ontstaan dan kunnen alsnog
borden worden geplaatst. 

Kunnen er fietsstroken worden aangelegd? Fietsstroken horen niet bij verblijfsgebieden zoals bij een 30km/uur inrichting. Deze komen voor bij een 50km/uur
inrichting.

Kan er alsnog een zebra komen richting de Geesterweg. Dit in verband met het rondje Koog en met
het oog op de nieuwe school bij de Paltroklocatie?

Ja, zebrapad wordt toegevoegd.

Verzoek om nu te handhaven van het rechtsafverbod van vrachtwagens de Geesterweg op. Rechtsafverbod is na de herinrichting overbodig en komt te vervallen. Autoverkeer kan niet meer snel rechtsaf de
Geesterweg op omdat de Melis Stokelaan smaller wordt. Het (vracht)autoverkeer blijft daardoor achter de fietsers,
zodat deze niet in de dode hoek komen te staan. Tot aan de herinrichting wordt dit gemeld bij de Jumbo en de
betreffende vrachtwagenchauffeurs.

Verzoek om tijdens de herinrichting van het parkeerterrrein en de Melis Stokelaan de vrachtwagens
van de Jumbo bij het achteruitrijden te begeleiden. De vrachtauto's rijden dan tijdelijk via de
Boetenvenstraat.

Ja, tijdens het achteruitrijden begeleiden de medwerkers van de Jumbo de vrachtauto naar het laad- en losstation.

Kunnen de tussenpaadjes door plantsoen naar langsparkeren 1 of 2 tegels breder worden? Ja, de tussenpaadjes worden 1 tegel breder, zodat deze 1,20 meter breed zijn.

Wordt het pad aan de achterzijde van de Jumbo betegeld? Ja, het pad wordt betegeld. Het tegelpad wordt 5 tegels breed (1,50m).

Toekomstvisie bevoorrading Jumbo; verminderen vrachtwagens door middel van centrale distributie
op industrieterrein. Daarna met elektrische auto naar de Jumbo.

Zit niet in de planning.

Wordt de 30km/uur zone ook gehandhaafd? De inrichting wordt zo dat de snelheid van het autoverkeer afneemt. De gemeente zal voor en na de herinrichting
verkeerstellingen en snelheidsmetingen uitvoeren. De resultaten kunnen aanleiding geven om verdere actie te
ondernemen.

OVERIG: 
Worden de omwonenden over de voortgang en voorafgaand aan de uitvoering geïnformeerd? Ja , circa 2 weken voor de uitvoering ontvangen de omwonenden een brief.

Is er een plek voor ambulante handel? Deze blijft op de huidige plek. Op de parkeerplaatsen direct naast de ondergrondse containers.
Mensen zetten soms naast de afvalbakken losse flessen, papier en plastic neer. Kan daar wat aan
gedaan worden?

Een goede communicatie, handhaven en aanspreken kan hierbij helpen.

Voor deze avond heeft de Emmerzeelstraat geen uitnodiging gehad. Worden we de volgende keer
niet vergeten?

Ja, bewoners van de Emmerzeelstraat krijgen vanaf nu ook informatiebrieven.


