
1 
 

Bundeling reacties Poelkampstraat / Volmolenweg 
 
Bijeenkomst 4 november 2021 
Tijd: 15.00-18.00 uur (vrije inloop) 
BHV-gebouw FBE  
 
 
Aandachtspunten en wensen: 
 
Inrichting groenzone Poelkampstraat 

 Goede opstelplaatsen voor huisvuilcontainers 
 Opstelplaatsen voor huisvuilcontainers aan de overzijde leidt tot andere routering 

van de vuilniswagen. 
  De opstelplaatsen voor huisvuilcontainers moeten goed toegankelijk zijn. 

Straathoogte of met een geleidelijke overgang vanaf de straat. 
 Geen wandelpad. Faciliteert hondenuitlaat-rondje en langs de parkeerplaatsen kan 

dit tot beschadiging van de auto’s leiden. 
 Wel wandelpad, nu wordt veel op de weg gelopen. 
 Voorkeur voor speelse boomgroepen en geen laanbeplanting.  
 Bomen dicht op de weg kan leiden tot wegnemen van de zon op zonnepanelen. 
 Boomgroepen (in plaats van een laan) zorgt voor meer lichtinval 
 Het planten van enkele bomen die eetbare vruchten dragen is een leuke toevoeging, 

bijvoorbeeld Walnoot of tamme kastanje. 
 Zo snel mogelijk groen resultaat. 
 Voorkeur om de parkeerplaatsen in te richten met grasbetontegels. 
 Voorkeur parkeerplaatsen in te richten met gangbare bestrating. Grasbeton wordt 

snel glad en moet goed onderhouden worden.  
 Een natuurlijk speelelement (bv boomstammetjes) 

 
Inrichting groenzone Volmolenweg 

 Goede erfafscheiding is wenselijk.  
 Verlengen van de geluidswand Volmolenweg richting de entree. 
 Groenzone Volmolenweg afsluiten met een hekwerk. 
 Geen bomen in groenzone Volmolenweg (bladinval in tuinen is niet wenselijk) 
 Zo snel mogelijk groen.  
 Containerplekken aan de Volmolenweg zou wenselijk zijn. 

 
Verkeerssituatie Poelkampstraat 

 Te hoge snelheid op de Poelkampstraat, wens voor een stevige drempel wordt breed 
gedragen. 

 Voorkeur voor twee drempels in de straat. 
 Let op bij aanleg van de drempel dat deze goed aansluit op de brede opritten (op 

dezelfde hoogte uit laten komen).  
 Nu staan 12 extra parkeerplaatsen op de kaart ingetekend. Wens is om meer 

parkeerplaatsen te maken. 
 Tussen de opritten is een scheiding aangelegd. Zou wenselijk zijn om deze weg te 

halen. 
 In de bocht naar de Kloosterstraat staan vaak auto’s geparkeerd. Dit leidt tot 

gevaarlijke situaties. Een parkeerverbod in de bocht kan dit voorkomen (gele lijn). 
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Onderhoud en beheer 
 Aandacht voor onderhoud in de huidige situatie. De erfgrens met de achtertuinen 

Volmolenweg is overwoekerd door braam en (haag)winde. 
 Bij inrichting van de groenzone diepe beworteling van braam en winde uitgraven om 

overlast van woekerend onkruid tegen te gaan. 
 Het hekwerk langs de Poelkampstraat loopt te ver door in de achtertuin van een 

woning aan de Volmolenweg. 
 Groenonderhoud aan de overzijde van de Poelkampstraat moet ook in het groen-

beheerplan meegenomen worden. 
 Putdeksels in de weg zijn zeer hoog. Onderhoud van de weg is nodig. 
 Faciliteiten bieden om hondenpoep en afval weg te kunnen gooien, bijvoorbeeld 

prullenbakken met afvalzakjes. 
 
Overlast bedrijfsactiviteiten 

 Veel geluids- en trillingsoverlast van shovels die de houtchips opscheppen. Bij te 
grote last raakt de achterkant van de shovel de grond. Dit geeft grote trillingshinder 
in de huizen aan de Volmolenweg. 

 Verwacht wordt dat er overlast zal komen van parkeren achter de geluidswand. Nu is 
er ook overlast bij onder andere ploegenwissel (toeteren, hard praten en slaan met 
de deuren). 

 Nu is er veel overlast van verwaaiing van houtchips. Grofstof (heel fijn zaagsel). Dit 
leidt tot gezondheidsklachten (ogen, luchtwegen).  
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