Opmerkingen en reacties naar aanleiding voorlopige ontwerp 4 april 2017
Er zijn geen extra parkeerplaatsen aangegeven in het ontwerp t.h.v. Kastanjelaaan 1 en de Gravensingel 43
De groenstroken achter de huizen van de Gravensingel te worden vervangen door gras ipv de huidige begroeiing. Klopt dat inderdaad?
In het voorlopig ontwerp lijkt de bestrating voor de huizen aan de Gravensingel 29 t/m 43 niet te worden aangepakt.
Achter de huizen vragen Gravensingel 29 t/m 43 staat in ieder stuk groenstrook een boom. In het voorlopig ontwerp zijn er in 3 vakken
geen bomen ingetekend. Gaan de bomen uit deze vakken weg?
Het voorlopig ontwerp dat op de site van de gemeente staat is gedateerd 4 april 2014. Klopt het dat dit meest recente versie
van het voorlopig ontwerp is?
In het voorlopige plan van herbestrating komt één parkeerplaats te vervallen tegenover de huisnummers 89 tot 95.
Is het mogelijk om op de hoek met de Beukenlaan een parkeerplaats te creëren zodat het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft.
De boom die daar staat, geen Magnolia (eigenlijk raar) wat verder van de parkeerplaats plaatsen, zodat de deur van de auto beter open kan.

In het definitief ontwerp zijn deze nu wel aangegeven.
In het definitief ontwerp is dit aangepast. Dit blijft heesterbeplanting
Voor 2017 staat de Magoliastraat in de planning om geriooleerd te worden. In 2018 worden zowel de de Magnoliatraat als een
gedeelte van de Gravensingel (Tussen Dubbelsteijnlaan-West en de Elzenlaan) opnieuw herstaat en geasfalteerd. Incl. het geedeelte voor 29 t/43.
In alle vakken komen/blijven bomen staan.
Het is inderdaaad de laatste versie. In het definitief ontwerp zijn de laatste opmerkingen verwerkt.
In verband met de ruimte kan er hier geen parkeerplaats extra komen. Er worden extra parkeerplaatsen aangebracht t.h.v. Kastanjelaaan 1
en de Gravensingel 43
De boom hoeft in de nieuwe situatie niet verplant. De deur van de auto kan in de nieuwe situatie beter open.

