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In navolging van onze uitnodiging voor de digitale bijeenkomst participatie fase 2 Schildersbuurt sturen 

we u nu opnieuw een brief. Deze brief dient als voorbereiding voor de digitale bijeenkomst.  

 

In de vorige brief is de term puzzelstukken al voorbij 

bekomen. Als bijlage bij deze brief treft u deze 

puzzelstukken aan, samen met één of meerdere profielen 

van de straten waarvoor u bent ingedeeld.  

 

Omdat we de sessie digitaal doen, hebben we ervoor 

gekozen om alle puzzelstukken van een letter te voorzien. 

Zo weet iedereen over welk puzzelstuk we het hebben als 

we online samen aan het ontwerpen zijn. 

 

Uiteraard staat het u vrij om voorafgaand aan de workshop 

al met het puzzelen te beginnen. Dit kunt u doen door de 

puzzelstukken uit te knippen en in te passen in een van de 

profielen. Van de meest wenselijke varianten kunt u een 

foto maken en voorafgaand aan de workshop al naar ons 

mailen. Wij zullen dan ons best doen om deze digitaal te 

verwerken en tijdens de avond tonen.  

 

In de profielen van de straten ziet u de kadastrale grenzen 

aangeven staan. Het is niet de bedoeling dat u met de 

puzzelstukken over deze lijnen heen gaat. Anders maken we 

openbaar gebied van uw eigendom. Omgekeerd geldt 
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uiteraard hetzelfde. De straten kunnen niet smaller worden gemaakt waardoor er grond aan uw tuin 

wordt toegevoegd.  

 

Er zijn een aantal standaard eisen waar niet vanaf geweken kan worden.  

 Minimale rijbaanbreedte eenrichtingsweg: 3,40 meter 

 Minimale rijbaanbreedte tweerichtingsweg: 4,80 meter 

 Minimale rijbaanbreedte in een straat waar haaks wordt geparkeerd: 6,00 meter. Dit is nodig 

voor het in- en uitrijden van de parkeervakken. 

 Iedere straat moet in principe aan één zijde een stoep hebben van 1.80 meter breed (1.50 

meter is het absolute minimum). Aan de andere zijde mag een smallere stoep komen of enkel 

een groenstrook. 

 Aan zijden waar parkeervakken worden gerealiseerd moet ernaast altijd een stuk stoep 

gerealiseerd worden. Aan de ene kant zal dit altijd 1,80 meter of 1,50 meter zijn. Aan de 

andere zijde moet dit minimaal 0,60 meter zijn als zogenoemde uitstapstrook zodat u niet in 

het gras uitstapt. 

 Voor de realisatie van bomen is het van belang te weten dat er ondergronds kabels en leidingen 

kunnen lopen. Deze kabels en leidingen zij zo goed mogelijk in kaart gebracht en staan in de 

profielen weergegeven. Zo heeft u zicht op waar bomen wel of niet kunnen komen. Indien u 

kiest voor bomen, hou er dan rekening mee dat deze alleen in groenstroken, stoep of 

parkeerstroken mogen komen. In geval van bomen in de stoep moet er altijd minimaal nog 0,90 

meter stoep aanwezig zijn zodat mindervaliden de bomen kunnen passeren. 

 De parkeervakken hebben een standaardbreedte van 2,00 meter. Hier zijn geen aanpassingen in 

mogelijk. Wanneer u bij een eenrichtingsweg kiest voor parkeren aan één zijde, probeer dan 

deze vakken aan de rechterzijde te plaatsen ten opzichte van de rijrichting. Men is namelijk 

over het algemeen gewend om rechtsachteruit in te parkeren. 

 Tot slot moet u er rekening mee houden dat we in het profiel nog een aantal banden als 

opsluiting moeten meenemen. Zo beginnen we aan de zijde van de kadastrale grens altijd met 

een 0,10 meter brede opsluitband en zit er een 0,15 meter brede band tussen de stoep en 

parkeervakken of tussen de stoep en de rijbaan.  

 

Als bijlage hebben we enkele voorbeelden bijgesloten van een aantal profielen met puzzelstukken. Dit 

zijn enkel voorbeelden ter illustratie. Er staat dus nog niks vast.  

Bij een aantal straten zal wel blijken dat de keuzemogelijkheden beperkt zijn als gevolg van de 

beschikbare breedte tussen de kadastrale grenzen, maar ook in dat geval zijn er nog altijd optimalisaties 

mogelijk. 

 

We hopen dat we u met de bovenstaande toelichting alvast op weg hebben geholpen met puzzelen. 

Tijdens de digitale sessie gaan we hier uiteraard samen mee aan de slag. Het is handig als u 

vooruitlopend daarop de puzzelstukken die u wilt gebruiken alvast uitknipt. Mocht u nog vragen hebben, 

mail dan gerust naar schildersbuurt.bleiswijk@hbadvies.nl.  
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De agenda voor de digitale workshop vindt u hieronder: 

 

19.00 – 19.10 uur Voorstelronde gemeente/HB Adviesbureau/deelnemers 

19.10 – 19.20 uur Toelichting ontwerpworkshop door HB Adviesbureau 

19.20 – 20.20 uur Puzzelen aan inrichting waarbij deze door HB op het scherm gezet worden 

20.20 – 20.30 uur Korte pauze  

20.30 – 20.40 uur Vaststellen voorkeursontwerpen 

20.40 – 20.55 uur Bespreken overige wensen in de buurt los van inrichtingsvoorstellen 

20.55 – 21.00 uur Afsluiting  

 

We kijken uit naar uw digitale komst en hopen op een mooie en nuttige sessie samen met u! 

 

Met een vriendelijke groet, 

Gemeente Lansingerland 

 

b.a. 

 

 
Rosalie Hirdes 

Team Projecten 

 

 

 

 

 

 
 
Bijlagen:  puzzelstukken 

straatprofielen 

2 voorbeelden ter illustratie 


