
Technische vragen m.b.t. RV Herinrichting Markt en omgeving

1. De Leeuweringerstraat wordt door de nieuwe rijrichting veelvuldig gebruikt als sluiproute 
t.o.v. De Lange Burchwal. Worden maatregelen genomen om dit te voorkomen? Is het niet 
wenselijk dit tegen te gaan door de route via de Markt opnieuw in te stellen? 

2. In hoeverre worden toekomstige keuzes over een autovrije Markt en/of aanpalende straten 
(on)mogelijk gemaakt door voorliggende keuzes?

3. Is overwogen de Leeuweringstraat autovrij te maken, en kort bezoekersparkeren op de 
Donkere Gaard in te stellen? Bijvoorbeeld op drukke winkelwagen, zoals donderdag tot 
zaterdag, ook in het winterseizoen. 

4. Welke type zakpalen wordt in de nieuwe situatie toegepast? Zijn deze beter zichtbaar dan de 
huidige exemplaren, waar regelmatig tegenaan gebotst wordt? 

5. Is de gekozen bestrating fietsvriendelijk?
6. Welk soort bomen wordt herplant op de Donkere Gaard? 
7. Welke maatregelen zijn wel genomen om illegaal parkeren op de Markt tegen te gaan, nu 

niet wordt gekozen voor verhoogde ligging? 
8. Welke maatregelen worden genomen om illegaal parkeren op de Korte Havenstraat tegen te 

gaan, als hier parkeerplaatsen verdwijnen?
9. Waar komen invalidenparkeerplaatsen?  
10. Kunt u illustraties van de verschillende varianten straatmeubilair weergeven? 
11. Worden (het onderhoud van) de kademuren en lage kades (zoals bij de Peperstraat) 

meegenomen in dit plan? (Op verschillende plaatsen groeit het onkruid namelijk op, in en uit 
de kaden).

12. Wat gebeurt er met het watertappunt/beeld van Rebekka? Waarom staat dit niet meer 
ingetekend? 

13. De huidige prullenbakken zijn – vooral zomers – te klein en te weinig in aantal. Wordt een 
groter aantal prullenbakken geplaatst?

14. Is er reeds meer duidelijkheid hoe er goed omgegaan wordt met de Stolpersteine (n.a.v. 
Reactienota). 

15. Hoe wordt in het plan rekening gehouden met klimaatadaptatie? Is in dit gebied van de 
binnenstad al sprake van gescheiden afwatering van afval- en hemelwater?

16. Aan het begin van de Kromme Haven (rond nrs. 1-3) is een grote versteende ruimte 
ingetekend; ziet u kansen hier groen toe te voegen? 

17. De Visbrug vormt een grote versteende ruimte; ziet u kansen hier groen of een boom toe te 
voegen, bijvoorbeeld rond het beeld van Swiebertje? 

18. Hoe is het gesteld met de renovatie van nutsvoorzieningen in het plangebied? Is het 
waarschijnlijke dat op korte termijn na oplevering de straten weer open liggen? 

19. Ziet u kansen om met winkeliers en bezorgdiensten afspraken te maken over levertijden en 
aanwezigheid van bussen en vrachtverkeer in de binnenstad? 


