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Vragen en antwoorden
Vraag 1
In de klimaatvisie staat beschreven dat de gemeente samen met inwoners, partners en
ondernemers in gesprek gaat en plannen maakt over hoe bijvoorbeeld wateroverlast te
voorkomen.
In hoeverre is de klimaatadaptatie al een gesprekspunt geweest met de ondernemers en met de
inwoners rondom het Dillenburgplein?
Antwoord 1
Klimaatadaptatie is zoals u aangeeft belangrijk voor de gemeente en daarmee een
randvoorwaarde bij het opstellen van het definitieve ontwerp.
Vraag 2
Kijkend naar de plannen zie we dat bij het kopje ‘Duurzaamheid’ in heel algemene woorden
aandacht is gegeven aan klimaatadaptatie. Dit terwijl er wel bijna tot op de boom en heg
nauwkeurig is aangegeven wat eraan groen bij komt en weggaat.
Wat zijn de plannen met betrekking tot opvang/buffering van het hemelwater? Is er bijvoorbeeld
nagedacht over waterdoorlatende verharding?
Antwoord 2

Ja, er is meer groen, meer ruimte rond de bomen en een zachtere, waterdoorlatende laag rond de
kiosk.
Vraag 3
In de klimaatvisie geeft de gemeente aan dat we willen groeien naar een circulaire samenleving.
Hoe krijgt deze wens vorm bij de herinrichting van het Dillenburgplein? Is er bijvoorbeeld al
nagedacht op welke manier de vrijkomende materialen hergebruikt worden?
Antwoord 3
Ja, waar mogelijk zullen materialen worden hergebruikt.
Vraag 4
Volgens ons is het belangrijk om de verbinding tussen de twee winkelstroken te verbeteren. Dan is
het belangrijk om extra nadruk te leggen op de oversteekbewegingen en moet de auto
ondergeschikt zijn. In het schetsontwerp is dit niet zo zichtbaar.
In hoeverre is het de inzet om de auto straks te gast te laten zijn op het Dillenburgplein?
Antwoord 4
De weg over het Dillenburgplein is een belangrijke verbinding in Slikkerveer. Om die reden is ‘auto
te gast’ niet in zijn geheel te realiseren. Wel is er veel aan gedaan om de snelheid eruit te halen.
Daarnaast zijn er drie beoogde oversteekverbindingen van de ene naar de andere kant van het
plein. Juist ook om de twee zijden van het plein met elkaar te verbinden.

