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Toelichting project 
Hans geeft een korte toelichting op het project aan de hand van de door Maithe gegeven presentatie 
van de resultaten van de enquête: 
1. Startpunt is de vervanging van de riolering in het deel Sijbekarspel. Die is al meer dan 60 jaar oud 

en aan vervanging toe. Symptomen zijn water in kruipruimtes, water dat in toilet naar boven 
komt. 
Er gaat een zogenaamd gescheiden stelsel komen: het regenwater van straten en daken wordt 
apart afgevoerd naar het oppervlakte water en alleen het water vanuit de huizen wordt 
afgevoerd naar de waterzuivering. Hierdoor wordt de waterzuivering ontlast.  
Ook wordt het grondwaterpeil verlaagd. 
Hierop komen een aantal vragen: 

a. Het afkoppelen van regenwater van daken kan kosten met zich meebrengen voor de 
bewoners: worden deze gecompenseerd? 
Antwoord: niet iedereen is verplicht tot afkoppelen. In de rekenmodellen is rekening 
gehouden dat 50% van de daken wordt afgekoppeld. De gemeente wil zeker helpen en in 
overleg met de bewoners kijken wat de beste oplossing is. 

b. Op sommige daken en dakkapellen is lood gebruikt: kan dat geen kwaad als het 
regenwater van de daken wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
Antwoord: goede vraag. Zoeken we op en komen we op terug. 

c. In ieder geval bij de huizen aan de Burgemeester Elmersstraat grenzend aan het 
Sneekerhof kan het grondwater niet zakken, omdat dan de funderingspalen droog 
kunnen komen te staan. 
Antwoord: dit zal zeker meegenomen worden in het ontwerp. 

2. In het hele gebied, Sijbekarspel en Benningbroek, wordt de openbare ruimte aangepakt (straten, 
groen, speelplaatsen, e.d.). 

3. Verkeerstechnisch onderzoek. Uit de enquête komen veel klachten over parkeren en te hard 
rijden. Om hier een goede onderbouwing voor te krijgen en vooral hoe ze op te lossen gaat er 
een verkeerstechnisch onderzoek komen. Hierbij wordt ook de parkeerproblematiek bij DESS 



meegenomen, evenals suggesties vanuit de enquête zoals het instellen van 1-richtingsverkeer en 
het aanbrengen van verkeersdrempels.  
Ook zal onderzocht worden of er meer ruimte is voor meer groen. 
Er wordt geadviseerd ook contact op te nemen met de school om de parkeerproblematiek rond 
de school, en met name bij de Kreek, mee te nemen. 

 
Maithe zal de presentatie verspreiden. 
 
 
Werkgroepen 
We willen graag twee werkgroepen maken: 
(1) Verkeer 

Om met het verkeerstechnische bureau samen te werken aan de inventarisatie van de huidige 
situatie en mee te denken over oplossingen. 
Opgegeven hebben zich Rob, Sandra, Marco en Inge. 

(2) Speelvoorzieningen 
Om met de gemeente te denken. Niet alleen de huidige speelplaatsen aan de Burgemeester 
Elmersstraat en Mient, maar ook ideeën uit de enquête, zoals een natuurspeelplaats langs het 
Wilgenrak en buiten-fitnesstoestellen bij De Vang. 
Opgegeven hebben zich Marco, Wietske en Jacqueline. Inge meldt dat Marinda Muntjewerff ook 
belangstelling heeft voor deze werkgroep. Hans zal haar uitnodigen. 

 
Rondvraag 
1. Elektrisch laden 

Er wordt zeker naar elektrisch laden gekeken. 
Ook biedt de openliggende straat mogelijkheden om glasvezel aan te leggen. 

2. Bomenwortels in riolering 
Nu zitten er wortels in de riolering. Bij het groenplan rekening houden met kabels en leidingen. 

 
Volgende bijeenkomst 
Tijdstip, van 19-20 uur op woensdag, is voor iedereen goed te doen. 
Wanneer hangt af van de voortgang van het project. 
 
Acties 

Wat Wie Wanneer Gedaan 

1.1 Compensatie voor bewoners voor kosten van afkoppelen 
regenwater van daken 

Hans Feb 21  

1.2 Gevaar van lood in afgekoppeld regenwater Hans Feb 21  

1.3 Grondwaterpeil nabij Sneekerhof Hans Feb 21  

1.4 Verspreiden presentatie Maithe  9 dec 20 

1.5 Uitnodigen Marinda Muntjewerff werkgroep Spelen Hans  11 dec 20 

 
 
 
 
 
 
 


