
Vragen en suggesties over het
raadsvoorstel Reconstructie Brede Dijk

Met veel interesse hebben wij het raadsvoorstel Reconstructie Brede Dijk doorgenomen. 
Allereerst complimenten voor de uitgebreide informatie.

Wij hebben onderstaande technische en politieke vragen:

1.2 Verhoging kwaliteit onder- en bovengronds

1. Wat wordt er precies bedoeld met ‘lichte ophoogmaterialen’? 
2. De reconstructie Brede Dijk heeft als doel dat de wijk weer 40 jaar meekan en 

klimaatbestendig(er) wordt. Waarom worden verzakkingen van minder dan 20cm 
niet ook opgehoogd?

3. Hoe wordt het loskoppelen van regenwater en grijswater bij de oude huizen 
gerealiseerd? Krijgen alle huizen een nieuwe aansluiting voor het hemelwater 
vanaf het dak?

4. Op welke wijze wordt er voor gezorgd dat de nutsbedrijven zich aan de fasering 
en planning houden en dat de grond niet meerdere keren achter elkaar 
opengemaakt hoeft te worden zoals in de binnenstad het geval was? 

1.3 Meer groen en meer parkeren

Wij zijn verheugd dat er meer groen in de wijk komt, en dat tevens aan de wens voor 
meer parkeerplaatsen voor bewoners gehoor gegeven is.

5. Er worden 111 bomen gekapt en 203 bomen teruggeplaatst. Worden deze 111 
bomen gekapt of verplaatst en later teruggeplaatst?

6. Wordt er op de extra te realiseren parkeerplaatsen gebruik gemaakt van speciale 
tegels die infiltratie van regenwater bevorderen? 

7. Er wordt 4% extra groen gerealiseerd in de wijk ipv de beoogde 10%. Welke 
mogelijkheden ziet het college om de resterende 6% groen te realiseren? 
(geveltuinen, stimuleren groene daken, etc.?)

8. Is er inmiddels meer zicht op het aantal laadpalen voor elektrische auto’s dat 
noodzakelijk is in de wijk?

2.1 Behoud Chinese Moerascipressen

We begrijpen dat de Chinese Moerascipressen veel overlast verzorgen voor de 
omwonenden.

9. Wat is de levensverwachting van de cipressen? (Dat ze niet over 10 jaar alsnog 
vervangen worden in regulier onderhoudt).

10.Kunnen de bomen ‘gekortwiekt’ worden zodat ze minder naalden hebben om te 
laten vallen?

11. Is er een andere tegemoetkoming voor omwonenden te bedenken om de overlast
te beperken (bijv. dat de gemeente extra komt vegen in het najaar)

3.1 Toepassen van gebakken straatstenen
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12.Er wordt aangegeven dat het toepassen van gebakken stenen 162.000 euro 
hoger uitvalt dan het toepassen van betonstraatstenen. Gaat het hier om de 
meerprijs van nieuwe gebakken stenen of om hergebruikt materiaal?

4.1 Afkopen openbare verlichting

In het voorstel wordt gesproken over het "afkopen" van de openbare verlichting.
13.Betekent dit dat de gemeente zelf de verlichting aanschaft, plaatst en 

onderhoudt?
14.Zo ja, is de betreffende investering onderdeel van de totale projectbegroting?/  

Zo nee, wat wordt er dan feitelijk afgekocht?

5.1 Herziene kostenraming

15.Het College heeft d.m.v. een RIB de Raad geïnformeerd over een aanvraag in het 
kader van de impulsregeling klimaatadaptatie. Kunnen deze gelden worden 
ingezet binnen het plan Brede Dijk? (RIB raad 29-09-2022, nummer A05 
Tijdelijke impulsregeling)

6.1 Gefaseerde uitvoering

16. Is hier overleg met de bewoners geweest over de gefaseerde uitvoering van de 
reconstructie?

17.Wat zijn de consequenties van het gefaseerd uitvoeren van het plan voor fase 4 
en 5? 


