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Ophoging en herinrichting Populierendreef, Hazelaardreef, Abelendreef
Inleiding
Het ophoogprogramma gaat van start. De Populierendreef, Hazelaardreef en Abelendreef zijn als
eerste aan de beurt. In 2020 zijn allerlei onderzoeken afgerond zoals het inmeten van de straten,
grondonderzoek, het graven van proefsleuven en bomenonderzoek. Ook is overleg met de
beheerders van diverse kabels en leidingen om hen de gelegenheid te geven werkzaamheden te
combineren met deze ophoging.
Participatie
Normaal gesproken zouden we voor deze ophogingen een inloopavond organiseren om bewoners te
informeren over de werkzaamheden en van gedachten te wisselen over het ontwerp. Door de
coronacrisis was dit niet goed mogelijk. Daarom is gekozen voor het versturen van een bewonersbrief
met daarin een link vermeld naar de website www.vlaardingen.nl/ophogen onder het kopje
‘Populierendreef, Hazelaardreef en Abelendreef’. Daar zijn de plannen te vinden, en is tot 15 januari
2021 gereageerd op de inrichtingsvoorstellen.
Planning
Medio februari 2021 was het plan om de 1e Nota op de website te plaatsen. Echter door het grote
aantal reacties is dit later geworden. We hebben de Nota opgeknipt in twee delen.
 In de 1e Nota zijn een groot deel van de ingebrachte reacties beantwoord, en is aangegeven
hoe we het ontwerp voor uw straat hierop hebben aangepast.
 In deze 2e Nota verschijnen de antwoorden die meer nazoekwerk vergden.
 Bewoners worden per brief geïnformeerd als deze nota van vragen en antwoorden verschijnt.
De tekeningen van het aangepaste ontwerp wordt tegelijk op de website geplaatst.
 In oktober 2021 volgt een informatiebijeenkomst, de aangepaste plannen worden gedeeld met
bewoners. Daarna wordt de kapvergunning aangevraagd.
 Zodra de kapvergunning is verleend, wordt in november 2021 gestart met de werkzaamheden.
Overzicht
De openstaande vragen werden opgesomd in de 1e Nota in het hoofdstuk “Conclusies”, en worden
hieronder beantwoord.
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1. Algemeen
Vraag over het aanleggen van glasvezel. Deze vraag stond uit bij de telecombedrijven.
>
Er zijn gesprekken met KPN over het “verglazen” van geheel Vlaardingen. Hierover is nog geen
officieel akkoord bereikt. Op dit moment is het niet realistisch dat in dit project al glasvezel wordt
aangelegd.
Vraag over het beplantingsplan en het specificeren van type bomen.
>
Met de definitieve informatie van de nutspartijen aangaande de nieuwe ligging van kabels en
leidingen, en de input van bewoners, is de kaptekening aangepast en kan de kapvergunning worden
aangevraagd. Tegelijk met de aanpassing van de kaptekening is het beplantingsplan aangepast.
Het type bomen kunt u vinden op de tekening Beplantingsplan, op de website.

2. Populierendreef
Geen openstaande vragen.

3. Hazelaardreef
Vraag over het kappen en aanplanten van bomen in een gedeelte van de Hazelaardreef.
>
Met de definitieve informatie van de nutspartijen aangaande de nieuwe ligging van kabels en
leidingen, en de input van bewoners, is de kaptekening aangepast en kan de kapvergunning worden
aangevraagd. Tegelijk met de aanpassing van de kaptekening is het beplantingsplan aangepast.
Het type bomen kunt u vinden op de tekening Beplantingsplan, op de website.
In dit gedeelte van de Hazelaardreef kunnen niet evenveel bomen worden herplant, omdat bomen
bovenop gas- en waterleidingen stonden. Met de definitieve ligging van de nutsleidingen worden aan
één zijde van de straat bomen herplant. Aan de andere zijde, waar het nieuwe nutstracé wordt
aangelegd, komen groenvakken met struiken.
Vraag over het uitvoeren van een rijcurve-check, ter hoogte van het dubbel-haaksparkeren aan de
noordzijde van een straat.
>
De rijcurve-check is uitgevoerd. Hieruit volgt dat het inderdaad krap is, zoals in de bestaande situatie,
maar wel net aan mogelijk.

4. Voorstel pleintje Hazelaardreef / Populierendreef
Vraag over de nadere detail inrichting van het pleintje.
>
De bomen op het pleintje blijven gehandhaafd. De tegels onder de bomen worden vervangen door
struiken.

5. Abelendreef
Geen openstaande vragen.
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