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1. Mededeling 
Rob Buttner is verhuisd, woont niet meer in Sijbekarspel en maakt dus ook geen deel meer uit van de 
klankbordgroep. 
 
2. Stand van zaken, de planning 
Het rioolontwerp is klaar en we zijn nu begonnen met het ontwerpen van de openbare ruimte: de 
straat, de voetpaden, het groen. 
Wat betreft de planning: we gaan Liander voorrang geven bij de vernieuwing van de ondergrondse 
leidingen, omdat hun werkzaamheden het lastigst te plannen zijn. Er staat grote druk op de 
vernieuwing van het elektriciteits-netwerk. Iedereen wil meer stroom kunnen verbruiken en er is een 
schreeuwend gebrek aan technisch personeel voor de voorbereiding en uitvoering van de aanleg van 
een zwaarder elektranet. Liander heeft aangegeven in het vierde kwartaal van dit jaar met de 
uitvoering van de werkzaamheden te starten. Dit gaat zowel over elektra als gas. 
Daarna starten de rioleringswerkzaamheden. 
Wat betreft de te verwachten overlast voor bewoners: 
 Liander graaft als regel in een relatief smalle strook in de voetpaden. Dan hoeft de straat niet 

open, anders dan voor oversteken. 
 Voor de riolering moet de straat wel open, maar daarvoor voorzien we kleine werkvakken, 

bijvoorbeeld van kruispunt tot kruispunt, afhankelijk van de situatie. 
Hoe dan ook zullen we de overlast waar mogelijk beperken en zullen we bij de selectie van 
aannemers hier ook rekening mee houden. 
Wat betreft glasvezel. In Nederland mogen gemeenten de aanleg van glasvezel niet belemmeren. 
Bedrijven die glasvezel willen aanleggen gaan dus zelf over hun eigen planning; daar kunnen we als 
gemeente weinig invloed op uitoefenen. We hopen, dat in 2022 in Sijbekarspel-Benningbroek 
glasvezel kan worden aangelegd, zodat we daar geen hinder meer van hebben. 
 
  



3. Toelichting Verkeersonderzoek 
Het verkeerskundig adviesbureau Trajan heeft een verkeersonderzoek uitgevoerd gericht op met 
name de verkeersveiligheid en parkeren. De voornaamste conclusies zijn: 
 Verkeersveiligheid 

Twee maatregelen worden voorgesteld: straten versmallen tot 4,8 meter en plateau’s op alle 
kruisingen in het gebied. 
Vanuit de klankbordgroep wordt getwijfeld of deze maatregelen afdoende zullen zijn. 
Voorgesteld wordt om toch ook drempels te overwegen, bijvoorbeeld in het begin van de 
Burgemeester Elmersstraat, komend vanaf de Westerstraat. 

 Parkeren 
Er zijn weinig mogelijkheden om nog extra parkeerplaatsen aan te leggen, alleen rond de 
speelplaats aan de Burgemeester Elmersstraat is ruimte beschikbaar. 
Vanuit de klankbordgroep wordt er op gewezen dat er woningen zijn waar meerdere personen 
wonen met elk een eigen auto; soms wel 4 of 5 per woning. De theoretische parkeerdruk is 
daardoor te optimistisch. 

Uit het onderzoek is de suggestie gedaan om een niet in gebruik zijnde toegang tot de velden van SV 
DESS weer open te maken. Dit is inmiddels gerealiseerd. 
  
4. Toelichting Rioolontwerp 
 Gescheiden stelsel 

Er komt een gescheiden stelsel: het vuilwater vanuit de woningen wordt gescheiden van het 
hemelwater. Dit moet onder andere voorkomen dat een volstromend riool bij een hevige 
regenbui ertoe leidt dat het vuile water niet meer afstroomt en in woningen omhoogkomt. 

 Opvang regenwater 
We moeten rekening gaan houden met overvloedige buien. De opvangcapaciteit van het 
hemelwater moet groter. Met alleen het vergroten van de riooldiameter is dit niet op te vangen. 
In het rioolontwerp is gekozen voor opvang in de verharding onder de straat door een poreuze 
laag aan te brengen. Omdat die poreuze laag consequenties heeft voor de straat zijn we nu ook 
bezig om daarvoor te gaan ontwerpen.  

 
5. Profielen inrichting openbare ruimte 
Maithe Vos geeft een toelichting op 10 profielen van de verschillende situaties waar de riolering 
vervangen moet worden. Zie hiervoor het bijgevoegde document.  
De profielen worden nu uitgewerkt en vertaald in duidelijke plattegronden van alle straten in 
Sijbekarspel. Hierop staan dan wegbreedtes, parkeerstroken, voetpaden, bomen en groenstroken. 
Deze plattegronden kunnen dan aan alle bewoners worden voorgelegd. 
Algemene opmerkingen: 
 Graag ervoor zorgen dat bewoners aan de speelplaats Burgemeester Elmersstraat vanuit hun 

huis zicht houden op de speelplaats en niet tegen een rij langs geparkeerde auto’s voor hun deur 
hoeven te kijken. 

 In de Mient bij de speelplaats is parkeren ’s-avonds een chaos. Hier staan veel auto’s dubbel 
geparkeerd. We zullen hier onderzoeken of we het pleintje efficiënter kunnen inrichten. 

 Het zou helpen als parkeerplaatsen langs de weg gemarkeerd worden. 
 Er is geen bezwaar om bij de speelplaats aan de Burgemeester Elmersstraat een wadi aan te 

leggen, ook als daarvoor tijdelijk een aantal speeltoestellen opgeofferd moeten worden; mits de 
aanleg van een nieuwe speelplaats snel daarna komt! 
Daarnaast wordt gesuggereerd om de hekken rond de speelplaats een natuurlijker uitstraling te 
geven door beplanting of houten palissades. Ook kan de toegankelijkheid van de speelplaats 
verbeterd worden. 

 We zullen kijken of we op een aantal plekken bomen tussen geparkeerde auto’s kunnen zetten in 
plaats van in de voetpaden: prettiger voor voetgangers, voor de kabels en leidingen die onder de 
voetpaden liggen en voor het markeren van parkeervakken. 



 Op het gedeelte Burg. Elmersstraat ter hoogte van het water bij Wilgenrak zijn een aantal haaks 
parkeervakken, maar hier is de parkeerdruk ook hoog. Parkeren op de rijweg hindert het in- en 
uitrijden van de haaks parkeervakken. Zoeken of hier ruimte is om (ten koste van 1 boom?) extra 
parkeervakken te realiseren. 

 Op een aantal plekken zijn de trottoirs zo smal dat ze eigenlijk niet gebruikt worden. Daar kan 
een keuze worden gemaakt voor een trottoir aan 1 zijde en eventueel groen aan de andere zijde. 

 


