Verslag bewonersavond “Herinrichting Elsakkerpad”
11 februari 2019
Aanwezig:

5 buurtbewoners;
Wethouder van Raak;
Jan Braspenning (projectleider gemeente);
Joost Verheijen (werkvoorbereider gemeente/notulist);

Toelichting gemeente:
De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor het vervangen van de riolering en bestrating in
het Elsakkerpad. Het gaat over het gedeelte van de Bredaseweg t/m het kruispunt met Withagen.
De diameter van de riolering wordt groter, omdat de riolering op dit moment onvoldoende capaciteit
heeft. De verwachte duur van het project is 1 maand.
Bewoners aan het woord:
• Gebruik van de weg:
o Op dit stuk weg is regelmatig zwaar vrachtverkeer van en naar de waterzuivering;
Er heeft een bord gestaan met een tonnagebeperking van 3,5 ton. Dit bord is
weg gehaald.
o Rekening houden met transporten en vervoer naar adressen voorbij het kruispunt
met Withagen;
• Riolering:
o De bewoners vragen waarom een gescheiden riolering niet wordt toegepast. Dit is
niet gedaan, omdat het verhard oppervlak te beperkt is om regenwater apart af te
voeren;
o De bewoners verzoeken om na te gaan waar de riolering in de achtertuinen van de
oneven woningen aan het Elsakkerpad voor bedoeld is; Aanvulling Jan Braspenning
13-2-2019: dit is een gemengd riool.
• Reacties op ontwerp:
o Bekijken of het plateau ter hoogte van Withagen weg kan;
o Bekijken of kruispunt met Withagen verhoogd kan (gelijkwaardig kruispunt);
o Uitrit zijkant Withagen 9 kan vervallen;
o Rekening houden dat een garage onder het peil van de weg is;
• Uitvoering van de werkzaamheden:
o De bewoners willen graag weten of er een vooropname van de woningen komt. De
gemeente laat een technische vooropname doen van de woningen langs het tracé
waar graafwerkzaamheden zijn voor de riolering;
o De bewoners vragen of er ergens parkeerplaatsen beschikbaar zijn tijdens de
uitvoering van het werk. De gemeente heeft geen extra parkeerplaatsen
beschikbaar. De bewoners kunnen de auto in de wijk parkeren;
o Ter hoogte van Elsakkerpad 6 zitten gaten in het asfalt. Verzoek om dit in het
asfaltonderhoud mee te nemen;
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**

Afspraken:
• De gemeente bekijkt verkeerstechnisch wat de beste oplossing is voor het kruispunt
Elsakkerpad - Withagen;

Op de website van gemeente Alphen-Chaam staat een projectpagina: https://www.alphenchaam.nl/reconstructie.html. Onder het kopje “Reconstructie Elsakkerpad Chaam” komen
documenten te staan over dit project.
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