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1.       INLEIDING 

 

Voor het gebied Gouden Regen en omgeving is een riolerings- en herstratingsplan 

ontworpen.  

Binnen het herstratingsgebied vallen de Gouden Regen, Duindoorn, Gaspeldoorn en 

Boksdoorn. 

 

 

2. PARTICIPATIEPROCEDURE 

 

Voor het plan is een participatieprocedure gevolgd.  

Het ontwerpplan is op de website geplaatst.  

De direct omwonenden zijn rechtstreeks (schriftelijk) in kennis gesteld van de 

participatieprocedure. Op 31 augustus 2021 is een inloopbijeenkomst gehouden in de 

buurtkamer van de Gouden Regen-flat. 

 

 

3. SPEELGELEGENHEID 

 

In het herstratingsgebied ligt, tussen Gaspeldoorn 11 en Duindoorn 35 een speellocatie. Aan 

de rand van het gebied, naast Gouden Regen 5 en 6, ligt een trapveldje.  

Tijdens de inloopbijeenkomst heeft een medewerkster van het team Samenleving al wat 

ideeën voor de toekomstige inrichting opgehaald. De participatie hiervoor vindt pas plaats 

aan het einde van het ophogingstraject in 2022. De bewoners worden daar t.z.t. apart voor 

uitgenodigd.  

 

 

4. PARTICIPATIEREACTIES 

 

Tijdens de participatieperiode zijn reacties ingediend. Deze reacties worden hieronder van 

commentaar voorzien. 

 

a. Achter Duindoorn 16 is een strook openbaar groen als tuingrond verhuurd. In de 

gehuurde grond staat een lantaarnpaal. Verzocht wordt om deze te verplaatsen.  

De lichtmast wordt verplaatst naar (ongeveer) het punt waar de erfgrenzen tussen de 

Duindoorn 12 en 14 én de bandenlijn elkaar raken.  

 

b. De huisaansluiting van Duindoorn 2 t/m 32 loopt via achtertuin naar hoofdriool in 

Boksdoorn. Alle woningeigenaren huren een strook grond tussen hun eigendom en 

openbare weg. Wie is verantwoordelijk voor vervangen gedeelte huisaansluiting tussen 

eigendomsgrens en hoofdriool (dus: in het van de gemeente gehuurde gedeelte)? 

De gemeente legt het gedeelte van de huisaansluiting aan tussen het hoofdriool en de 

eigendomsgrens (dus óók in het van de gemeente gehuurde gedeelte), mits de huurders 

van de tuingrond er voor zorgen dat het gedeelte van de rioolsleuf wordt vrijgemaakt van 

bestrating, opstallen, groen etc.  
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c. In groenstrook achter Duindoorn 36 t/m 48 is een wandelpad in halfverharding 

aangegeven. De bewoners hebben bezwaar tegen de aanleg van dit pad.  

Van de aanleg van dit pad wordt afgezien; de huidige situatie wordt gehandhaafd. 

 

d. Verzocht wordt om de parkeerplaats naast Duindoorn 48 conform de huidige situatie te 

handhaven. Dit ivm uitlaatgassen die anders in de tuin komen.  

Akkoord: de huidige situatie wordt gehandhaafd.  

 

e. Verzocht wordt om de aanleg van verkeersdrempels op de Boksdoorn. Deze bewoner 

vraagt ook op een oplossing ter voorkoming dat op de “rotonde” op de Boksdoorn auto’s 

geparkeerd worden. 

Er is in het ontwerp al gekozen voor de aanleg van één drempel (van ca. 10 cm hoog). 

Als de (draai)cirkel aan het einde van de Boksdoorn zou worden verkleind dan zou dat 

parkeren op die locatie inderdaad bemoeilijken, maar ook het keren wordt dan lastiger. 

Hier is niet echt een oplossing voor te verzinnen.  

 

f. Verzocht wordt om de paal met de tekst “verboden te vissen tussen 34/48” een tweetal 

meters te verplaatsen. Nu leggen de vissers een liniaal precies op de lijn. Verder geeft 

deze bewoner aan dat de groenstrook tussen Duindoorn 36 t/m 48 en de vijver erg laag 

ligt.  

Hierover heeft in het verleden al uitgebreid overleg plaatsgevonden. De paal wordt niet 

verplaatst.  

De groenstrook zal worden opgehoogd en ingezaaid.  

 

g. Naast Duindoorn 25 komt volgens het ontwerp een smal strookje trottoir. Maar de rijbaan 

van de Duindoorn is ter plaatse al vrij smal; 2 auto’s kunnen elkaar niet goed passeren. 

Gevraagd wordt daarom om dit strookje trottoir niet aan te leggen. Verder verzoekt de 

bewoner van deze woning om een verlaging ter hoogte van de poort naar de zij-

/achtertuin. Aan de voorzijde van deze woning ligt, naast de parkeerhaven, een 

groenstrook. Deze zou de toegang naar de parkeerplaats op eigen terrein belemmeren.  

Het trottoir aan de overzijde van de rijbaan krijgt een (schuin aflopende) geleideband. Om 

elkaar te kunnen passeren kan dan eventueel over dat trottoir gereden worden. Het 

trottoir langs Duindoorn 25 wordt aangelegd, met daarin een inritconstructie ter plaatse 

van de poort naar de tuin.  

De situatie aan de voorzijde van de woning wordt aangepast: deels groen en deels 

bestrating, zodat het oprijden van het eigen perceel mogelijk blijft.  

 

h. Kan er op de Duindoorn een verzamelplaats voor de afvalcontainers worden 

aangewezen?  

Waarom wordt de boom achter Duindoorn 29 gerooid?  

De aanbiedplaatsen voor rolcontainers worden aangewezen én gemarkeerd c.q. van een 

bordje worden voorzien.  

De ophoging tot 30 cm en de rioolwerkzaamheden binnen de doorwortelbare ruimte zijn 

de aanleiding de boom te verwijderen. Deze conclusie komt ook uit de 

boomeffectanalyse. De bestaande boom vervangen we door een nieuwe boom van 

dezelfde soort. 

 

i. Wanneer de vuilniswagen de ondergrondse container aan de achterzijde van Duindoorn 

25 leegt wordt de doorgang van het verkeer belemmerd. Gevraagd wordt om die 

ondergrondse container te verplaatsen naar een locatie de rijbaan breder is.  
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De huidige locatie van de ondergrondse container voldoet exact aan de toegestane 

loopafstanden. Bij verplaatsing wordt die balans verstoord. Verplaatsing is dan ook niet 

mogelijk. Op het moment dat de containers geleegd worden zal men even moeten 

wachten. Die situatie komt op meerdere plekken in de gemeente voor.  

 

j. Is de instelling van éénrichtingverkeer “rondom de boom” tussen Duindoorn 36, 37 en 57 

mogelijk?  

Hiervoor is gelet op de zeer beperkte afstand én aard van het verkeer (uitsluitend beperkt 

bestemmingsverkeer) geen noodzaak aanwezig.  

 

k. Er is bezwaar tegen de geplande gazonstrook achter Duindoorn 37 t/m 43. Om te 

voorkomen dat dit een hondenuitlaatplaats wordt, wordt verzocht om de bossages te 

handhaven.  

Aan het bezwaar wordt tegemoet gekomen: de strook wordt niet als gazon ingezaaid, 

maar als bosplantsoen beplant. Vanaf de achtertuinen van de nrs. 37 t/m 55 worden 

smalle tegelpaadjes naar het achterpad gelegd.  

 

l. Gevraagd wordt om tenminste 1 boom te rooien van de 3 bomen die staan achter 

Duindoorn 41. Zij worden nauwelijks onderhouden en nemen al het zonlicht weg.  

Er moet 1 boom worden gerooid vanwege de nieuwe ligging van het hoofdriool. De 

andere bomen zijn gezond en zullen de beperkte ophoging (ca. 10 cm) goed doorstaan. 

Zij zullen daarom worden gehandhaafd.  

 

m. Momenteel ligt het hoofdriool in een strook grond die door de bewoners van Duindoorn 

37 t/m 55 wordt gehuurd. Dit hoofdriool wordt verlegd naar de openbare ruimte. Wat 

betekent dit voor het gedeelte van de huisaansluiting dat in de gehuurde grond ligt?  

De gemeente legt het gedeelte van de huisaansluiting aan tussen het hoofdriool en de 

eigendomsgrens (dus óók in het van de gemeente gehuurde gedeelte), mits de huurders 

van de tuingrond er voor zorgen dat het gedeelte van de rioolsleuf wordt vrijgemaakt van 

bestrating, opstallen, groen etc. 

 

n. Kunnen op enkele centrale plaatsen parkeerplaatsen voor leenscooters worden 

aangelegd?  

Het project “leenscooters” bevindt zich nog in de pilot-fase. Over enige tijd zal het college 

van burgemeester en wethouders aan de hand van de ervaringen besluiten of onze 

gemeente definitief blijft deelnemen. Het verzoek zal bij de besluitvorming worden 

meegenomen.  

 

o. Gevraagd wordt om de huidige verlichting achter Duindoorn 61 te verlagen, zodat deze 

niet meer boven de berging uitkomt en in de slaapkamers schijnt.  

Uit berekeningen blijkt dat het te verwachten lichtniveau in de slaapkamers 0,2 lux zal 

zijn. Voor de beeldvorming: volle maanlicht is 1 lux. Er zal dus geen sprake zijn van 

lichtoverlast; de te verwachten lichthinder is veel minder dan volle maan.  

 

p. Verzocht wordt om zoveel mogelijk snelheidsremmende maatregelen in het gedeelte van 

de Duindoorn achter nrs. 57 t/m 63. 

Op de overgang van het plein naar het doodlopende gedeelte van de Duindoorn (thv nr. 

37) komt een inritconstructie. Dit werk snelheidsverlagend. Gelet op de beperkte lengte 

van dit doodlopende gedeelte zijn méér snelheidsremmende maatregelen niet nodig. 
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q. Gevraagd wordt om zoveel mogelijk parkeerplaatsen “rondom de boom” tussen 
Duindoorn 36, 37 en 57.  
De parkeercapaciteit is in de nieuwe situatie gelijk aan die in de huidige situatie.  
 

r. Is de verwachting dat na vervanging van het hoofdriool wateroverlast in de kruipruimtes 
kunnen ontstaan?  
Nadat de riolering is aangelegd, kan het grondwaterpeil in de kruipruimtes hoger zijn dan 
voor de werkzaamheden. Dit kan twee oorzaken hebben:  
• De oude riolering had (bijvoorbeeld door scheuren) onbedoeld een drainerende 
werking. Het nieuwe hoofdriool is waterdicht. Daardoor kan het grondwaterpeil weer wat 
stijgen. Overigens wordt er naast het nieuwe hoofdriool een drainageleiding aangelegd. 
Het grondwaterpeil zal hierdoor ongeveer gelijk blijven aan het oppervlakte-waterpeil.  
• Omdat ook de grond onder de woningen verzakt, kan daar grondwater komen staan. Dit 
kunnen de woningeigenaren eventueel verhelpen door het ophogen van de kruipruimte 
met bijvoorbeeld schelpen of zand. 
Uitgebreide informatie over de werkzaamheden aan de riolering kunt u terugvinden op 
onze website in de folder “nieuwe riolering en uw woonwijk”.  
 

s. Enkele bewoners van de woningen Duindoorn 57 t/m 79 hebben geïnformeerd naar de 
mogelijkheid om hun huisaansluiting aan de voorzijde van hun woning, in plaats van aan 
de achterzijde op het hoofdriool aan te sluiten.  
Dit is in principe mogelijk. De bewoners die dit willen worden verzocht om dit (z.s.m.) 
door te geven aan het IBKW (de heer Renko de Romph), zodat de aanpassing van de 
uitleggers van hoofdriool naar erfgrenzen in het bestek kan worden opgenomen.  
 

t. In het plantsoen naast Gaspeldoorn 1 staan 4 i.p.v. 3 bomen. 
De tekening wordt hierop aangepast.  
De haagbeuk zou gerooid moeten worden. Wellicht is deze boom te handhaven als de 
rioolleiding kan worden verlegd? En als dit niet mogelijk is kan dan de boom worden 
vervangen door een Cercidiphyllum Japonicum? 
Helaas is het, vanwege de ligging van andere kabels en leidingen niet mogelijk om de 
rioolleiding te verleggen. Uit de bomenanalyse is gebleken dat de boom de 
graafwerkzaamheden in het wortelstelsel niet zal overleven en moet dus gerooid worden. 
Deze zal worden vervangen door een Cercidiphyllum Japonicum.  
De walnotenboom wordt gehandhaafd. 
Moeten de essen worden gerooid? En zo ja, kunnen deze dan worden vervangen door 
een berk, acacia of Pinus Sylvestris? En kunnen deze bomen dan op min of meer 
dezelfde locaties als de essen worden geplant?  
Gelet op de onmogelijkheid om de rioolleiding te verleggen moeten helaas ook de beide 
essen worden gerooid. Zij zullen worden vervangen door 2 nieuwe bomen: Betula 
Pendula ‘Laciniata’.  
In deze groenstrook staan nu 9 sierheesters. Als deze heesters beslist moeten worden 
gerooid dan graag 9 nieuwe sierheesters die hoog worden. Bij voorkeur Ribes alpinium 
‘Schmidt”, Perovskia ‘Blue Spire’ en/of Buddleja ‘Purple Chip’, Mahonia Aquifolium 
‘Marijke”. 
Voor meer hoogte kunnen nog 2 groepjes van 3 Forsythia’s toegevoegd worden ter 
hoogte van de gevel.  
In het plantsoen tegenover de voortuin van Gaspeldoorn 1 staat een sierappeltje. Kan 
deze boom worden gehandhaafd? 
De boom zou gerooid moeten worden in verband met de vervanging van de rioolleiding. 
Maar hier is het wél mogelijk om de nieuwe rioolleiding iets te verleggen, zodat de boom 
gespaard kan worden.  
Is het mogelijk om de te rooien boom in dit plantsoen te vervangen door een geelgroene 
Acer Negundo? 
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Zoals het er nu naar uitziet is kunnen beide bomen gehandhaafd blijven door de nieuwe 
rioolleiding iets te verleggen. 
Desgevraagd wordt meegedeeld dat het gazon naast Gaspeldoorn 1 slechts 10 cm hoeft 
te worden opgehoogd. De biodiversiteit van de huidige beplanting is goed. De beplanting 
kan dan ook worden gehandhaafd.  
Desgevraagd wordt meegedeeld dat het gazon voor het inzaaien van bloemrijk 
kruidenmengsel te klein is. Wel is het een goed idee om langs het trottoir grenzend aan 
de Vuurdoornlaan een strook sierheesters te planten.  
Enkele jaren geleden is een boom in dit grasveld gerooid. Toen is beloofd dat bij de 
ophoging een nieuwe boom zal worden geplant. Is dit mogelijk? En dan graag een 
Robinia pseudo acacia of variëteit  ‘Frisia’ (geelgroen). 
De nieuwe boom (Robinia pseudoacacia ‘Frisia’) verwerken wij op deze locatie in het  
definitief groenplan. 
 

u. Aan voorzijde van Gaspeldoorn 11 t/m 14 is nu een breed trottoir met daarop enkele 
speeltoestellen. In de nieuwe situatie wordt het trottoir versmald en wordt een strook 
gazon aangelegd. Gevreesd wordt dat dit een hondenuitlaatplaats wordt. Daarom liever 
bestrating handhaven.  
Zie het antwoord bij punt 3k.  
 

v. In de groenstrook naast Gaspeldoorn 11 staat een kastanjeboom. In het najaar proberen 
kinderen de kastanjes met allerlei voorwerpen uit de boom te gooien. Die voorwerpen 
belanden dan in de tuin. Daarom het verzoek om de boom te rooien. Als de boom niet 
gerooid wordt is het dan mogelijk om de schade te verhalen bij de gemeente?  
Dit is geen reden om deze mooie, gezonde boom te rooien. Schade die door toedoen 
van anderen wordt veroorzaakt is niet te verhalen op de gemeente, maar op de 
veroorzakers van de schade.  
 

w. Verzocht wordt om extra parkeerruimte bij Gouden Regen 6 t/m 18. 
Het ontwerp voorziet al in extra parkeerruimte.  
 

x. Verzocht wordt om extra laadpalen t.b.v. elektrische auto’s.  
Er wordt bij de Duindoorn al een extra laadpaal geplaatst. Als er in de toekomst méér 
behoefte aan laadpalen is, dan kan dat via een persoonlijke aanvraag (via de 
gemeentelijke website).  
 

y. Aandacht wordt gevraagd voor de bereikbaarheid (tijdens de werkzaamheden) voor 
hulpdiensten.  
Daar wordt zeker rekening mee gehouden. Vóór de start van de werkzaamheden vindt 
hierover met de hulpdiensten uitgebreid overleg plaats.  
 

z. Aan de achterzijde van Gouden Regen 14 t/m 17 huren bewoners tuingrond. Wie is 
verantwoordelijk voor de vervanging van het gedeelte van de huisaansluiting dat in deze 
grond ligt? 
De gemeente legt het gedeelte van de huisaansluiting aan tussen het hoofdriool en de 
eigendomsgrens (dus óók in het van de gemeente gehuurde gedeelte), mits de huurders 
van de tuingrond er voor zorgen dat het gedeelte van de rioolsleuf wordt vrijgemaakt van 
bestrating, opstallen, groen etc.  
 

aa. Bewoners Gouden Regen 14 t/m 17 hebben interesse in koop van de grond nu het 
hoofdriool verlegd wordt naar een locatie in de openbare ruimte.  
Afhankelijk van de reden waarom destijds is gekozen voor verhuur i.p.v. verkoop is nu, 
als de omstandigheden zijn gewijzigd, verkoop wellicht mogelijk. Deze vraag wordt 
verder afgehandeld door het team Vastgoed.  
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bb. Op de erfafscheiding achter Gouden Regen 16/17 staat, in de van de gemeente 
gehuurde grond, een boom. Deze staat niet op tekening. De bewoners willen de boom 
graag behouden. En hopen op een verbetering van het groenonderhoud in de toekomst.  
De boom staat in de tuin van de bewoners en behoort daarmee tot de 
verantwoordelijkheid van de huurder van deze grond.  
 

cc. Is het mogelijk om ten zuiden van de voortuin bij Gouden Regen 18 wat meer trottoir aan 
te leggen. Daar kunnen de kinderen fijn op spelen.  
Het trottoir wordt iets smaller om aan het verzoek om extra parkeerruimte tegemoet te 
kunnen komen.  
 

dd. Verzocht wordt om de groenstrook achter Gouden Regen 19 te huren/kopen. Als dit niet 
mogelijk is dan graag in deze groenstrook wat meer bloemrijke planten in plaats van 
alleen bodembedekkers.  
Dit verzoek is voorgelegd aan de stedenbouwkundig. Hij heeft een negatief advies 
gegeven vanwege de waarde van het groen naast Gouden Regen 18 en omdat anders 
(bij verkoop van de grond achter de woningen) de tuinpoorten gelijk uitkomen op de 
straat. Dat vindt hij onwenselijk. Daarnaast geeft hij aan dat vanwege de 
overzichtelijkheid voor het verkeer, het beter is om op die plek de beplanting laag te 
laten. 
 

ee. Met welke/hoeveel kosten moeten huiseigenaren rekening houden als het gaat om het 
vernieuwen van de huisaansluiting?  
Zie hiervoor de bij punt 3r genoemde folder “nieuwe riolering in uw woonwijk” die op de 
website te vinden is.  
 

ff. Een bewoner van de Gouden Regen-flat vreest dat door de vele ingrepen de bestaande 
groenvoorziening, de leefbaarheid en het woongenot worden aangetast. Hij vraagt om er 
voor te zorgen dat het aantal bomen in de wijk (minimaal) gelijk blijft en bij nieuwe 
groenvoorziening gebruik te maken van de toepasselijke Gouden Regen.  
Het rozenperk bij de Gouden Regen-flat verdwijnt. Kan dit behouden blijven?  
Er moeten weliswaar helaas 51 bomen worden gerooid, maar er worden ook 51 nieuwe 
bomen geplant.  
Vanwege de ophoging is het niet mogelijk het rozenperk te handhaven. Hier komen vaste 
planten met verschillende soorten, bloeitijden en kleuren voor terug voor meer variatie en 
het is beter voor de biodiversiteit. 
 

gg. Andere bewoners van de Gouden Regen-flat verzoeken juist om de grote bomen aan 
voor- en achterzijde Gouden Regen-flat te rooien. Deze nemen veel licht weg.  
Dit zijn mooie, gezonde bomen, die de ophoging goed zullen doorstaan. Het wegnemen 
van licht is onvoldoende reden om deze bomen te rooien. Ze zullen daarom gehandhaafd 
worden. De boom die (aan de Nieuwe Tiendweg-zijde) het dichtst bij het gebouw staat 
zal wel worden gesnoeid.  
 

hh. Verzocht wordt om de rijbaan van de parkeerplaatsen naar de Gouden Regen-flat te 
verbreden. Nu is het niet mogelijk dat 2 auto’s elkaar passeren en rijden dan door het 
gazon.  
De rijbaan wordt iets verbreed.  
 

ii. Verzocht wordt om een keermogelijkheid voor de buurtbus tpv de ingang van de Gouden 
Regen-flat.  
Volgens het ontwerp is er voldoende mogelijkheid om te kunnen keren.  
 

jj. Gevreesd wordt dat het wandelpad in halfverharding moeilijk begaanbaar wordt voor 
mensen met een rollator of rolstoel.  
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De ondergrond van het pad wordt hard en daardoor is het pad goed begaanbaar.  
 

kk. Een bewoner van de Gouden Regen-flat meent dat er in de huidige situatie al voldoende 
parkeerruimte aanwezig is. Van de bestaande 3 invaliden-parkeerplaatsen blijven er 2 
vrijwel altijd onbezet. Eén plaats wordt altijd door dezelfde automobilist gebruikt. Kan 
deze situatie herzien worden? De aanleg van parkeerplaatsen tegen de gevel van het 
gebouw is dan niet nodig. Is ook niet gewenst vanwege de ligging direct onder het 
slaapkamerraam.  
De afstand van de parkeerplaatsen tot de gevel van het appartementengebouw is 5 
meter. Weliswaar worden de invaliden-parkeerplaatsen in de huidige situatie niet altijd 
bezet, maar dat kan, bij verloop van inwoners, veranderen. Bovendien kunnen de 
parkeerplaatsen ook gebruikt worden door minder-valide bezoekers.  
 

ll. Kan, met het oog op de duurzaamheid, bij de flat een glascontainer worden geplaatst? 
Wellicht kan, in overleg met QuaWonen, daarvoor de opslagruimte gebruikt worden?  
Glascontainers zijn geplaatst op centrale plaatsen in onze gemeente waar veel publiek 
komt. Dit zijn containers die door een speciale vuilniswagen worden opgetild en geleegd. 
Deze wagen kan geen rolcontainer legen. En plaatsing van een aparte glascontainer bij 
de Gouden Regenflat is niet voldoende efficiënt.  
 

mm. Verzocht wordt om een parkeerverbod aan de zijde van de Boksdoorn tegen de 
achtertuinen van de woningen aan de Duindoorn. Geparkeerde auto’s blokkeren de in- 
en uitritten van de bewoners.  
Beter is het om dit probleem in onderling overleg op te lossen, zodat auto’s op plaatsen 
worden geparkeerd waar zij het uitrijden niet belemmeren.  
 

nn. Verzocht wordt om bij de ophoging van de plantsoenen grond te gebruiken die zo veel 
mogelijk vrij is van onkruid(zaad).  
In het bestek worden kwaliteitseisen opgenomen. Maar helaas is niet te voorkomen dat 
onkruidzaden zich verspreiden via de wind.  
 
 

6. CONCLUSIE 

 

Met de becommentariëring van de ingediende reacties trekken wij de conclusie dat er geen 

belemmeringen bestaan om de participatieprocedure voor het riolerings- en herstratingsplan 

Buys Ballotsingel/Dr. Thijsselaan af te ronden.  

 

 

7. VERVOLG 

 

Met de vaststelling van dit participatierapport wordt de participatieprocedure afgerond. De 

betrokken bewoners zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.  

Ook zullen zij t.z.t. via een brief ontvangen over de startdatum van het werk (naar 

verwachting in het eerste kwartaal van 2022).  

 

 

Krimpen aan den IJssel, 12 oktober 2021. 

De burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 

De secretaris,                                                De burgemeester,  


