
  

 

  

 

Verslag2e bewonersavond Jan Truijenstraat    
 
Project   : Reconstructie Jan Truijenstraat, Meijel 
 
Projectnummer  : 19.005 
 
Datum, tijd en plaats : 18 april 2019, 19.00 uur, Oranje Hotel te Meijel 
 
Aanwezigen  : Dhr. J. Claassen  Gemeente Peel en Maas  
     Mevr. L. Sampers Plangroep Heggen B.V.  
     Dhr. J. Pelzer  Plangroep Heggen B.V. 
             
 
▪ Opening en mededelingen 

Projectleider Jo Claassen opent de avond, heet de aanwezigen welkom en stelt iedereen voor. Vanavond wordt 
het ontwerp gepresenteerd dat tot stand is gekomen in samenwerking met de klankbordgroep en leden van het 
dorpsoverleg. Vervolgens worden de uitgangspunten benoemt, welke ten grondslag liggen aan het 
ontwerpproces. Belangrijke uitgangspunten zijn verkeersveiligheid, groen en het afkoppelen van regenwater.  

 
▪ Ontwerp 

Ontwerper Jeroen Pelzer geeft een toelichting over het gepresenteerde ontwerp. Dit wordt uitgelegd aan de hand 
van het huidige bestaande wegprofiel en het nieuw toekomstige wegprofiel.  

 
▪ Afkoppelen regenwater 

De heer Claassen vertelt dat tijdens de herinrichting een regenwaterriool wordt aangelegd waarmee regenwater 
zoveel mogelijk wordt opgevangen en kan infiltreren in de ondergrond.  
Binnen het project is er vanuit de gemeente gekozen om de aanwonende bewoners volledig te ontzorgen bij het 
afkoppelen van de voorzijde van hun woning tijdens de rioolaanleg. Bewoners zullen van de gemeente tijdens de 
uitvoering een brief ontvangen waarin hun de mogelijkheid wordt geboden om vrijblijvend een afspraak te maken 
met de toezichthouder. Samen met hem kan dan gekeken worden hoe het regenwater van de voorzijde van het 
dak het beste kan worden afgekoppeld. Het eventueel afkoppelen van de achterzijde van het dak mag door de 
bewoners zelf worden uitgevoerd. Hiervoor is een subsidieregelingen mogelijk. Meer informatie hierover is te 
verkrijgen via de website www.waterklaar.nl. 

 
▪ Vragen  

Na de toelichting worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De tijdens deze avond 
genoteerde vragen zijn hieronder vermeld.  

 
Vraag 
Kan het drempelplateau net als de andere twee alleen optisch uitgevoerd worden zonder daadwerkelijke 
verhoging? Er is namelijk veel geluidsoverlast van verkeer en er wordt gevreesd dat dit door een plateau zal 
verergeren.  
Antwoord 
Nee, het plateau is nodig om de snelheid af te remmen en de zone-overgang tussen 30 km/u en 50 km/u te 
verduidelijken. Om de zorgen voor meer geluidsoverlast weg te nemen wordt er een compromis gesloten dat het 
plateau wel aangelegd wordt, maar uitgevoerd met een  flauwe op- en afgang. 
 
Vraag 
Kan het plateau dan uitgevoerd worden in asfaltverharding? 
Antwoord 
Nee, binnen de gemeente is het beleid dat binnen een 30 km/uur zone geen asfaltverharding wordt toegepast. Er 
worden geluidsarme klinkers toegepast die het hard rijden ontmoedigen. Deze geluidsarme klinkers produceren 
minder geluid ten opzichte van het huidige versleten asfalt.   

 
Vraag 
Zal de nieuwe inrichting voor voldoende snelheidsremming werken? De rijweg in het centrum is erg breed 
waardoor erg hard gereden wordt.  
 
 

 

http://www.waterklaar.nl/


  

 

  

 

Antwoord 
De rijbaanbreedte wordt versmald van 9,0 m naar 6,0m. Daarnaast zal het parkeren in de nieuwe situatie op het 
trottoir plaatsvinden waardoor de bandenrichting de rijbaan optisch versmallen.  Tevens zal het door de 
klankbordgroep gekozen materiaalgebruik zorgen voor een ‘dorps’ karakter en zal het groen aan beide zijden van 
de rijweg ook bijdragen aan een remmende werking. 
 
Vraag 
Worden de nieuwe bomen niet veel te groot? 
Antwoord 
Nee, er zijn door de groenspecialist een viertal bomen voorgesteld aan de klankbordgroep die zouden passen 
binnen deze straat. Relevante aspecten waren groeihoogte, groeivorm, geen vruchten en etc. In overleg met de 
leden van de klankbordgroep is er gekozen voor een Plataan die het beste voldoet aan bovengenoemde eisen. 
 
Vraag 
Worden er bezwaarschriften verwacht? 
Antwoord 
Nee dat kan alleen als er een formeel besluit is genomen dat gericht is op rechtgevolgen. Daar is hier geen sprake 
van omdat dat de herinrichting van de Jan Truijenstraat plaatsvindt binnen de bestaande bestemming “verkeer”.   
 
Vraag 
Bewoners geven aan dat er veel meer parkeerplaatsen nodig zijn in de Jan Truijenstraat, met name bij de 
horecagelegenheden.  
Antwoord 
Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Het vergroten van het aantal 
parkeerplaatsen op het terrein van de horeca is in particulier eigendom en kan door de gemeente niet worden 
afgedwongen. Het dorpsoverleg heeft aangegeven in overleg te gaan met de eigenaar/huurder van het particulier 
perceel.  

 
▪ Sluiting 

Na de vragen worden de aanwezige in de gelegenheid gesteld om het ontwerp nog eens goed te bekijken op de 
drietal uitstalde (A0)formaat ontwerptekeningen waarop het ontwerp veel beter is te zien dan op het 
projectiescherm. 
  
 
 
 
  
 
 


