Reconstructie Heesweg in Heijen
Beantwoording vragen die de inwoners medio april 2021 gesteld hebben
nr.

De vraag/opmerking

Antwoord

1

Graag de stoep verlagen bij de zijwegen zodat het oversteken met een wandelwagen of
rolstoel mogelijk is.

Bij alle kruispunten waar trottoirs aanwezig zijn, worden er verkeersplateaus aangelegd. Deze plateaus komen
nagenoeg even hoog te liggen als de trottoirs.

2

Als bewoners van de Dionisiusstraat zien wij dagelijks zeer veel fietsers, o.a. scholieren
gebruik maken van het Schutterspad .( Dit om de fantasiekruising aan de Hoofdstraat te
vermijden.) Onze vraag is deze: Is het mogelijk om het gehele pad te verharden omdat
het laatste deel in de winter een modderpad is.

Dit pad is niet bedoel voor fietsers. Het is niet wenslijk dat fietsers hier gebruik van maken. De gemeente wil dit
verkeerde gebruik niet stimuleren of faciliteren. Fietsers dienen via de Heesweg/Hoofdstraat te rijden.

3

In het overzicht 'klimaatadaptatie' zijn m.n. de paardenwei (weiland hoek Heesweg/
Dionisiusstraat) , maar ook andere delen van bv. het Hoogveld ingekleurd m.b.t.
hoogwaterstand en/of opvang. De 'paardenwei' is een retentiebekken.
- Hoe wordt de capaciteit van de paardenwei aangepast/opgevangen als er woningbouw
plaats gaat vinden?
- Wat kan opgevangen worden door de overstort tegenover fa. Spit aan het
Schutterspad?
- De Heesweg krijgt een gescheiden rioolstelsel. Kan dit stelsel ook meer hemelwater
afvoeren?

Het nieuwe infiltratieriool op de Heesweg en het Schutterspad zal voldoen aan het verwerken van regenbui T10
(een regenbui die eens in 10 jaar voorkomt). Dat betekent dat er t/m bui T10 geen regenwater richting de
Paardenwei wordt gestuurd. We streven in ons ontwerp dus altijd voor een bui T10. Bij buien boven T10 stort het
regenwater over naar de bestaande put op Dionysiustraat die aangesloten is met de Paardenwei.
De capaciteit van de Paardenwei is dus niet meegenomen in onze berekeningen.
De overstort tegenover fa. Spit aan het Schutterspad blijft zijn functie vervullen voor het vuilwater. De situatie
wordt alleen maar gunstiger voor deze overstort omdat het regenwater vanuit Heesweg en Schutterspad
afgekoppeld wordt. De Heesweg en het Schutterspad krijgen inderdaad een gescheiden rioolstelsel waarbij de
berging en de infiltratie van het regenwater voldoet aan regenbui T10.

4

Creëert de gemeente ook tijdelijke parkeerplaatsen voor onze auto's dicht in de buurt ?
Zeker wanneer we boodschappen moeten doen ! We hebben 4 auto's die we weg
moeten zetten, hoe gaan we dit oplossen? Boodschappen worden normaal bezorgd, dit
is nu dus ook niet mogelijk?

Het vervangen van de riolering vindt plaats eens in ca. 70 jaar. Hierbij hoort uiteraard wat overlast voor de
omgeving omdat de aannemer een sleuf dient te graven die 4 meter breed en ca. 3 meter diep is. Natuurlijk gaat
de aannemer niet alles tegelijk opbreken en graven ze in stukjes. Het werk wordt ingedeeld in minimaal 6 fases
om de duur van de overlast te verminderen. Ieder pand wordt voor een korte periode ( 1 a 2 weken) met auto
niet bereikbaar. De inritten zijn wel altijd te voet bereikbaar. Tijdens het afsluiten van Schutterspad blijft de Spit
Natuursteen BV. Bereikbaar via tijdelijke rijplaten.

5

In het verleden hadden we prachtige groene bomen hier in de straat, die zijn een aantal
jaren geleden allemaal gekapt. Het zou fijn zijn om weer groen in de straat te krijgen
d.m.v. bomen of bloembakken.

Door de beperkte ruimte en de aanleg van het infiltratieriool, is het aanplanten van bomen helaas niet mogelijk.
Het aanbrengen van bloembakken is bespreekbaar. Hiervoor wordt de aanvrager gevraagd een schriftelijk verzoek
in te dienen. Meer info hierover kunt u op de gemeente website www.gennep.nl raadplegen. Hierbij kunt zoeken
naar de woordcombinatie "Bloembak adopteren". U kunt ook op Google zoeken naar "Bloembak adopteren
gemeente Gennep".

6

Plannen zijn voor een verbouwing waarbij zware bouwmaterialen nodig zijn. Wordt
tijdens de reconstructie de hele weg afgesloten? Waar kan ik rekening mee houden?

Zie het antwoord op vraag 4 . Meer info volgt later zodra de aannemer voor de zomervakantie dit jaar bekend is.

Eventuele vragen n.a.v. deze beantwoording kunnen tot 30 april 2021 gesteld worden via gemeente@gennep.nl ter attentie van M. Bilbas
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