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Nr. Reactie op het ontwerp  
Uitvoering 
Grondeigendom/inrichting particulier terrein 
Openbare verlichting 
Groen/bomen 
Ontwerp 

Reactie gemeente  Aanpassing 
ontwerp 
 
(alleen ingevuld bij 
aanpassing) 

    

1 Is het ook mogelijk dat wij scheurvorming krijgen door trillingen en wat 
wordt hier aan gedaan. 

Vooraf bij de werkzaamheden wordt een opname gedaan van 
het exterieur van de aanwezige gebouwen. 

 

2 Is het mogelijk dat wij lichtinval door auto’s krijgen door de aanwezige 
slinger / as-verschuiving 

De aanwezige slinger / as-verschuiving komt te vervallen, 
hierdoor is lichtinval van auto’s niet meer mogelijk. 

            √ 

3 Hoeveel meter verschuift de weg zie vraag 2  

4 Komt er een verhoging in de weg Er wordt een cirkel aangebracht van granietkeien, dit zal een 
verhoging krijgen van ca. 10cm en werkt snelheidvertragend. 

            √ 

5 Uitbuiging zoals voorgesteld is niet echt effectief. Maar vooral ook niet 
mooi. Burmaniastraat (en Badlaan) hebben een kenmerkende indeling 
met een a-symetrische ligging van de rijbaan en met name aan de 
zuidzijde een brede doorgaande groenstrook (gras). Door de uitbuiging 
wordt dit onderbroken, zowel het profiel als de groenstrook (met rozen?). 
Het huidige groene vlak thv nr 10/12 wordt door de uitbuiging opgedeeld 
in drie kleine stukjes snippergroen (rommelig en ook moeilijker te 
onderhouden). In totaal lijkt het ten koste te gaan van oppervlakte groen 
door meer verhard oppervlak voor opritten. Maatregel is ook duurder in 
aanleg door schuiven met bandenlijn, kolken, verlichting en het 
verplaatsen van de brandkraan in gras voor nr.12. Op de website staat 
bij aandachtspunten dat men een eenduidig straatbeeld nastreeft, daar 
draagt deze maatregel (slinger + afwijkend groen) zeker niet aan bij. Het 
zorgt juist in een rare onderbreking in de straat. Vanuit effectiviteit van 
de maatregel en vanuit eenheid op de lijn Burmaniastraat - Badlaan zou 
een van de onderstaande twee maatregelen logischer zijn 
 
 
 
Twee mogelijke alternatieven: 
- Drempel is het meest effectief tegen te hoge snelheid. Mogelijk wel 
kans op toename geluid/trilling. Maar is ook afhankelijk van hoogte en 
vorm van de drempel.  
- Een wegversmalling zoals deze ook bij de Hoekstien op de Badlaan ligt. 
Zorgt zelfs voor toename groen in plaats van afname groen. 

De aanwezige slinger / as-verschuiving komt te vervallen zie 
ook vraag 2. In verband met aanwezige inritten is een 
wegversmalling / drempel niet haalbaar. De gemeente heeft er 
dan ook voor gekozen om een verhoogde cirkel van 
granietkeien aan te brengen. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            √ 
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Bij zowel een drempel als een wegversmalling blijft het voor de 
Burmaniastraat kenmerkende basisprofiel (rijbaan en groenstrook) 
overeind/ op huidig.e ple 
Overzicht enkele mogelijke snelheidsremmers 
1) drempel/plateau (oa. ASVV 11.2.24) 
Positief: 
- goede snelheidsremming 
Negatief: 
- toename geluidshinder en trillingen (mn bij vrachtverkeer, zie boven) 
- enigszins hinderlijk voor fietsers 
2) uitbuiging/slinger/asverspringing (oa. ASVV 11.2.30) 
Positief:  
- visuele onderbreking rechtstand \ 
- matige snelheidsverlaging 
Negatief: 
- mogelijk klemrijden fietsers 
- wegbeeld minder fraai 
3) wegversmalling zoals bij de Hoekstien- Badlaan (oa. ASVV 11.2.37) 
Positief: 
- goede snelheidsverlaging (afhankelijk van aantal auto's/uur 
Negatief: 
- mogelijk snelheidsverhoging bij naderen tegenligger 
- kans op klemrijden fietsers 

6 De as verschuiving helpt hopelijk de snelheid eruit te halen.  De aanwezige slinger / as-verschuiving komt te vervallen zie 
ook vraag 2. 

           √ 

7 Bij het bestuderen van de plattegrond viel het mij op de uitrit tot aan de 
erfgrens is getekend. De uitrit die er nu is gaat een stuk over die grens 

en is 2 jaar geleden ook verbreed.  

De uitrit zal aangebracht worden zoals huidige staat is 
aangebracht. 

   

8 Er wordt ook geschreven over gescheiden aansluiting regen water. Dit 
hebben wij nu niet, maar wij zijn wel van plan de tuin en oprit aan te 
pakken en kunnen daar rekening mee houden. Is het mogelijk dat een 
gescheiden aansluiting gerealiseerd wordt? 

Er wordt een gescheiden stelsel aangebracht in de rijbaan. 
Waarbij aan de voorzijde van de aanwezig huizen het 
regenwater wordt afgekoppeld. Het overige regenwater van de 
eventuele achterzijde dient door particulier zelf gedaan te 
worden dit is overigens geen verplichting. De aansluiting van 
het Dwa zal tot de erfgrens worden aangebracht en gekoppeld 
worden aan de aansluiting van de aanwezige leiding in 
particuliere grond. 
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9 Een paar jaar geleden heeft de gemeente afgesproken dat de opritten 
van de Fossemastraat 1 en 3 worden samengevoegd tot één grote oprit. 

De inrit aan de Fossemastraat 1 en 3 worden samengevoegd. 
Dit is onderdeel van de werkzaamheden. 

 

10 Omdat ik slecht ter been ben vraag ik u om een eigen parkeerplaats te 
krijgen.  

De gemeente is terughoudend bij het realiseren van privé 
parkeerplaatsen. Het is echter alleen mogelijk wanneer de 
desbetreffende persoon een invalidekaart in zijn bezit heeft. 
Eventuele kosten van het aanbrengen een verkeerspaal met 
bord wordt verhaald op de persoon zelf. 

 

11 Wat is de reden dat het bestaande trottoir wordt verlegd naar de erfgrens 
van de woningen. Er is nu een mooie groenstrook tussen de erfgrens en 
het trottoir. Deze groenstrook wordt door de bewoners zelf altijd netjes 

onderhouden. 

Het trottoir wordt teruggebracht naar de huidige locatie. (zie 
ook tekening W11-2020-P02) 

            
            √ 

12 Wanneer jullie met onze straat bezig gaan, is het mogelijk om eventueel 
van oude stoeptegels een paadje door het gras te leggen naar de 
speeltuin. Nu moet je met kinderwagen door gras of over modderheuvel 
ploeteren. 

 

 

Dit is mogelijk er wordt een nieuw tegelpad aangelegd langs de 
van Voorstraat naar het speelterrein. (zie ook tekening W11-
2020-P02) 

            
 
 
 
            √ 

13 Er is een zandbak los van de speeltuin. Deze wordt niet meer gebruikt 
door kinderen, maar om zand te dumpen en honden te laten plassen. Zou 
deze verwijderd kunnen worden? 

De zandbak is aangelegd en wordt onderhouden door de 
buurtvereniging. Wanneer de buurt het ermee eens is dan kan 
dit worden verwijderd.  
Er is een brief rondgebracht om dit te controleren. 

 

14 Is het mogelijk dat wij ook een glijbaan in de speeltuin krijgen? Ja dat kan, dit is alleen niet vrijblijvend. Momenteel heeft de 
gemeente Achtkarspelen alleen geld beschikbaar om in stand te 
houden wat er nu staat aan speeltoestellen. Er is dus geen geld 
beschikbaar om extra speeltoestellen te plaatsen. Wanneer een 
buurt een extra speeltoestel wil (en in dit geval moet dan ook 
de ondergrond uitgebreid worden) dan zal zij zelf voor de 
financiering moeten zorgen. Vaak wordt er subsidie 
aangevraagd bij subsidieverleners. Mocht de buurt dit willen 
dan kan hier uitleg worden over gegeven door de 
desbetreffende persoon van de afdeling Beheer. 
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15 

 

Er wordt een meelbes geplant voor ons huis hier zijn wij niet content 
mee. Graag willen wij hier nader overleg over. Daarnaast wordt de 
groenstrook verkort. 

 
 
Afdeling groen zal contact opnemen over de desbetreffende 
boom. 
Het trottoir blijft op dezelfde locatie zie ook vraag 11 de 
groenstrook wordt daarbij ook niet verkort. Groenstrook is in 
eigendom van de gemeente. 

 

16 Onze inrit staat niet recht voor de inrit van de gemeente kan deze 
verplaatst worden. 

Ja, dat kan zie ook tekening W11-2021-P02.  

 


