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Antwoorden op de openstaande vragen: 

Het groen zit verstopt achter 
de woningen. Is het mogelijk 
om kortere rijen woningen 
te maken, met meer 
doorkijkjes naar het groen?     

Bij de vorming van het stedenbouwkundige plan 
wordt nog nader naar de type woningen gekeken en 
de situering hiervan. Hierbij zal ook de 
bereikbaarheid van het centrale gelegen groen 
worden meegenomen. 

Kan er gezorgd 
worden voor 
voldoende 
fietsroutes?            

In het plan zijn een aantal  hoofdfietsroutes 
opgenomen. 

Kan er 
gezorgd 
worden voor 
voldoende 
buiten 
ruimte?              

 

Als hiermee bedoeld wordt, het oppervlakte van de 
kavels hangt dit af van het gewenste type woning. 

Kan er gezorgd worden voor voldoende opbergmogelijkheden bij de woningen voor fietsen etc?  
 

Voor de projectmatige bouw is dit aan de 
projectontwikkelaar. 
 

Wat wordt de insteek/functie van het groene centrale gebied? Er is behoefte aan informatie 
hierover  
 

De groene centrale ruimte is bedoeld als een soort 
van dorpsplein / ontmoetingsplek met een groene 
uitstraling 
 

Is er voldoende ruimte om de ecologische waarde van het gebied tot zijn recht te laten komen? 
Komen bestaande natuurwaarden terug? 
 

Bestaande natuurwaarden hebben het karakter van 
een weidegebied. Door de ontwikkeling wordt dit 
vervangen door andere kwaliteiten zoals het 
invoegen van water en het realiseren van 
groensingels. 
 



Er is behoefte aan gebruiksgroen wat toegankelijk is vanuit de natuurlijke waarden. Denk aan 
huidige fauna en flora. Uitdrukkelijk hoe het oorspronkelijk was  
 

In het plangebied is voldoende ruimte voor groen 
aanwezig om een overgang te maken vanuit de 
huidige natuurwaarden 
 

Ik mis het doorgaande stuk naar De Klamp. Hoe ziet dat eruit? Wordt dit aangesloten op De Klamp, 
graag meenemen in de tekening. 
 

Het gehele plangebied wordt meegenomen in het 
ontwerp, hierin zit ook het gebied grenzend aan de 
Klamp 
 

Wanneer komt aanplant van groen? De planning moet nog worden bepaald. Een en 
ander is afhankelijk van de fasering. 
 

Kunnen de woningen aan de oostkant aan het water komen? Trek het water door naar 
de woningen zodat meer mensen aan het water wonen.   

In de planvorming worden meerdere wensen met 
elkaar afgewogen 
 

Verkeersdrukte Sudertrimdielsdyk neemt verder toe. Hoe zit het met oversteekbaarheid door 
fietsers (schoolkinderen)?  Graag meenemen als onderdeel van de plan uitwerking 
 

In het definitieve ontwerp van de Sudertrimdielsdyk 
is er rekening meegehouden, de oversteken zijn 
gekoppeld aan de rotondes. 
 

Fietsroutes; de doorgaande fietsroutes zullen steeds drukker worden. Kunnen deze worden 
ingericht als een hoofdfietsstraat (vooral Wergeasterdyk en auto te gast??) ? met voldoende 
breedte? 
 

Langs de Wergeasterdyk ligt een fietspad. De 
functie van de huidige weg wordt wellicht 
anders waardoor in de toekomst 
mogelijkheden zijn aanpassingen te doen die 
passend zijn bij de verkeersstromen   

Hoe breed wordt het vaarwater bij de haven? 
 

 

Minimale 
vaarbreedte van 8 
meter op het 
gemeentelijke 
eigendom 

 

Kunnen de grootte vrije kavels worden ingepakt zodat ze minder zichtbaar worden vanuit 
Heechhiem? 
 

Dit zal worden bekeken in de vorming van het 
stedenbouwkundige plan 
 



Kunnen de bomen/ singels in het deel langs de Wergeasterdyk snel worden aangeplant?  
 

Een en ander is afhankelijk van het uit te voeren 
grondwerk en de zettingsperiode van de 
ondergrond.  
 

Woningbouw bij plasdras  kan dat dunner/ meer ontspannen ? en dan verplaatst naar de “groene 
kamers” in zone Wergeasterdyk?  
 

De typelogieen van de woningen worden nog nader 
bekeken. ?uitgangspunt is wel om de nodige 
diversiteit aan woningen te realiseren 
 

Kan er een grote polder ontstaan ten zuiden van Hounspolder, 1 km, beplant met eiken en 
beuken? Ook ivm toekomstige steeds warmere zomers. 
 

Reactie gemeente:het groenplan ziet op gronden 
om het buurtschap. Punt wordt meegenomen. We 
komen er op terug hoe dit punt geland is. 
 

Kan er een zwemplas, voor zwemmen/pootjebaden? Kan er een fierljepschans gerealiseerd 
kunnen worden bij Wiarda? 
 

Reactie gemeente: plasdras aan oostzijde in de Hem 
is hier niet geschikt voor. Zou ecologie verstoren. 
Punt voor Wiarda wordt doorgegeven. 
 

Let op water, zou moeten stromen ivm blauwalg 
 

Wordt meegenomen in de planvorming 
 

  
 


