Verslag bewonersavond herinrichting Hyacintenlaan 26-02-2019
Met een opkomst van circa 50 bewoners werd de bewonersavond goed bezocht. Het gepresenteerde
schetsontwerp is positief ontvangen en wordt nu verder uitgewerkt.
Tijdens de presentatie van het schetsontwerp werden enkele vragen en opmerkingen gesteld.
Hieronder wordt puntsgewijs ingegaan op deze vragen en opmerkingen.
1. Riool:
- Hoe kan een eigen rioolaansluiting aangevraagd worden?
Gelijktijdig met het vernieuwen van het hoofdriool in de rijweg gaat de aannemer ook de oude
huisaansluitingen vervangen. Dit gebeurt tot aan de erfafscheiding. Hierbij wordt ook de oude
controle-/ontstoppingsput vervangen. Deze put ligt circa een halve meter op eigen grond.
Vanaf zo’n controle-/ontstoppingsput zijn vaak meerdere woningen aangesloten. Deze
aansluitingen tussen controle-/ontstoppingsput en de woningen liggen op eigen grond en
worden niet vervangen.
Wel is het mogelijk om een eigen huisaansluiting + controle-/ontstoppingsput op het
gemeenteriool aan te vragen. De kosten van dit verlaagde tarief bedroegen in 2018 € 573,=
euro per aansluiting in plaats van het normale tarief van € 1408,=. Voor 2019 of 2020 zal dit
wat hoger liggen omdat het tarief elk jaar opnieuw geïndexeerd wordt.
Als u een afzonderlijke huisaansluiting aanvraagt, dan wordt een nieuwe aansluiting in de
openbare weg gelegd vanaf het hoofdriool naar een nieuwe ontstoppingsput die circa een
halve meter op uw eigen terrein komt te liggen. U dient er dan nog wel zelf voor te (laten)
zorgen dat de vuilwaterriolering vanuit de woning over uw eigen terrein op deze nieuwe
ontstoppingsput wordt aangesloten.
Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden krijgen alle bewoners een formulier voor
het aanvragen van een eigen huisaansluiting op het riool.
2. Zwerfkeien:
- Voorgesteld wordt om zwerfkeien, die eventueel tijdens de werkzaamheden aan het riool
gevonden worden, een plek te geven in de Hyacintenlaan.
Indien er zwerfkeien gevonden worden bij de rioolwerkzaamheden wordt in afstemming met
de bewoners gezocht of er een geschikte plek is in de Hyacintenlaan.
3. Bomen:
- Worden de bomen wel voldoende geïnspecteerd / onderhouden?
De eigenaar van een boom, bomen of bos heeft een zorgplicht voor zijn bomen. Deze
zorgplicht houdt in dat de eigenaar verplicht is de bomen systematisch en regelmatig te
controleren. Aan de hand van de bevindingen tijdens deze controle zal er onderhoud of,
mogelijk, nader onderzoek moeten worden uitgevoerd. Bij onvoldoende controle en/of
onderhoud kan de eigenaar aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel.
Hilversum heeft ongeveer 31.000 bomen. In Hilversum doen wij boomveiligheidscontroles
(BVC) in een cyclus van 1 x per 4 jaar. Bomen op drukke punten zoals langs de ring, centrum
of schoolpleinen, of bomen met een verminderde conditie worden jaarlijks gecontroleerd.
Daarnaast worden zeer grote en oudere bomen nog apart door gemeente frequenter
gecontroleerd en onderhouden. Onder deze laatste groep behoren de bomen van de
Hyacintenlaan. De gegevens van deze controle worden vastgelegd in een digitaal
beheerssysteem waarbij elke boom zijn eigen paspoort heeft. De BVC wordt uitgevoerd door
een onafhankelijk bedrijf met hiervoor opgeleid personeel, een European Tree Technician
(ETT).
De controles van de bomen wordt visueel en vanaf de grond gedaan waarbij de hele boom
systematisch wordt bekeken van stamvoet tot kroon. Aan de hand van de bevindingen tijdens
deze controles zal er onderhoud of, mogelijk, nader onderzoek moeten worden uitgevoerd.

Tijdens het onderhoud van de bomen (snoeien) wordt de boom door de snoeier op hoogte
gecontroleerd. Mocht de snoeier tijdens onderhoud slechte of gevaarlijke plekken in de boom
constateren heeft hij de verplichting om dat bij de gemeente te melden.
4. Parkeren:
- Waar kan geparkeerd worden tijdens de werkzaamheden?
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Hoe deze fasering ingedeeld wordt is nu
nog niet duidelijk. Het tijdelijk vervallen van parkeerplaatsen zal met de fasering meelopen.
Voor de huisnummers die binnen een werkfase vallen wordt waar mogelijk een oplossing
aangeboden. Bijvoorbeeld kan met een tijdelijke vergunning gebruik gemaakt worden van de
betaalde parkeerplaatsen in de directe omgeving. Tijdelijk gebruik van de groene berm van de
Taludweg is geen optie.
- Voorkom parkeren in de bochten met de zijstraten van de Hyacintenlaan.
Met paaltjes of wellicht met de gevonden zwerfkeien kan dit voorkomen worden.
5. Rijbaan:
- Kan de Hyacintenlaan, met een smallere rijbaan, geen éénrichtingsstraat worden?
Dit is geen optie omdat dit direct invloed heeft op de verkeerscirculatie van de gehele wijk. De
voorgestelde rijbaanversmalling is geen echte verandering ten opzichte van de bestaande
situatie. Nu al is de werkelijke doorgang voor het verkeer vergelijkbaar met het voorgestelde
schetsontwerp. Dit komt doordat de geparkeerde auto’s in de huidige situatie voor een deel op
de rijbaan staan. Door in de nieuwe situatie de rijbaan te versmallen is het mogelijk om naast
de rijbaan een volwaardige langsparkeerplaats in te richten.
- Zorg voor voldoende ruimte voor vrachtwagens bij het in en uitrijden van de Hyacintenlaan.
Hier wordt rekening mee gehouden.
6. Planning:
- Wanneer starten de werkzaamheden en hoelang gaan deze duren?
De planning voor de werkzaamheden was tijdens de bewonersavond nog niet voorhanden.
Nu duidelijk is dat de gemeente door kan gaan met het voorgestelde schetsontwerp ziet de
planning er als volgt uit:
- maart/april 2019
- voorlopig ontwerp
- mei 2019
- presenteren voorlopig ontwerp aan de bewoners
- mei 2019
- definitief ontwerp
- mei t/m september 2019
- bestekstekening / aanbesteding / werkvoorbereiding
- Q4 2019 t/m Q1 2020
- aanleg riool + aanbrengen tijdelijke verharding
- Q2 2020
- werkzaamheden nutsbedrijven; Liander en Vitens
- Q3 en Q4 2020
- aanleg definitieve verharding

