Verslag overleg bewoners Maria Louisastraat 2 februari 2021
Vraag/opmerking: wat voor soort bomen worden de nieuwe bomen?
Reactie: aansluitend bij de huidige bomen (lijsterbes?)
Vraag/opmerking: wat voor soort groen in de hoek op kruispunt ML-straat
Reactie: lage beplanting zoals ook op de impressie is aangegeven. Optie is dat bewoners een plantvak
adopteren en dit plantvak zelf beplanten en onderhouden. Dit is echter vrijwillig.
Vraag/opmerking: op de impressie lijkt het een veelheid van verschillende soorten en kleuren
bestrating.
Reactie: de bestaande klinkers uit de hoofdrijbaan van de Maria Louisastraat worden gebruikt in de
parkeervakken. In de hoofdrijbaan wordt in de rabatstrook een donkere steen gebruikt. In de rijloper
wordt een mix van twee soorten rood/bruin gebruikt, zodat er (net als nu) een authentiek beeld
geeft en niet modern/strak beeld ontstaat. De monsters van de kleur van de nieuwe stenen in de
weg lagen op de info-avond op de tafel.
Vraag/opmerking: De kleuren op de foto lijken af te wijken van de monsters die op de
informatieavond zijn gepresenteerd.
Reactie: De kleur van de monsters kan anders lijken dan de impressie, omdat de monsters nieuwe
stenen zijn. In de impressie zijn foto’s gebruikt van stenen in bestaande situatie.
Op de site zullen we foto’s toevoegen van de beschikbare monsters.
Vraag/opmerking: de stoep aan de oostzijde wordt smaller en de weg wordt breder. Hierdoor
kan/zal er harder worden gereden.
Reactie: De beschikbare ruimte voor het verkeer wordt inderdaad verbreed zodat een
tegemoetkomende auto en fiets elkaar kunnen passeren. Het blijft een smalle straat met
eenrichtingsverkeer en relatief weinig verkeer. Het autoverkeer in de Maria Louisastraat heeft een
herkomst of bestemming in de directe omgeving.
Vraag/opmerking: Laat de Maria Louisastraat zoals het nu is. Bewoners hebben geen behoefte aan
een fietsstraat.
Reactie: De Maria Louisastraat is een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van Leeuwarden. De
gemeenteraad heeft de Maria Louisastraat (en andere wegen) aangewezen als een fietsstraat waar
maatregelen moeten worden getroffen om het comfort, veiligheid en doorstroming van fietsers te
verbeteren. Met als uiteindelijke doel om het fietsverkeer te bevorderen.
Vraag/opmerking: Waarom wordt het kruispunt met de Willem Lodewijkstraat niet aangepakt? Dit
kruispunt is voor fietsers een onveilig/lastig punt om over te steken.
Reactie: Dit maakt niet onderdeel uit van deze opdracht. Wellicht dat dit in de toekomst nog wel gaat
gebeuren, maar voorlopig zijn er binnen de gemeente grotere knelpunten op gebied van veiligheid.
Vraag/opmerking: worden er ook drempels aangebracht?
Reactie: Nee, in verband met eventuele trillingen gaat de gemeente terughoudend om met
aanbrengen van drempels in woonstraten.
Vraag/opmerking: er staat nog één gezonde lijsterbes aan de oostzijde van de weg. Kan deze
worden verplant?
Reactie: voor het verplanten van een boom is het vooral van belang dat de wortels van een boom
intact blijven. De bomen staan nu direct op/naast kabels en leidingen, waardoor het niet mogelijk is

om de boom inclusief wortels 1-op-1 te kunnen verplanten. Ook als de wortels niet in de buurt van
kabels en leidingen lagen, dan bestaat het risico dat de boom de verplanting niet overleeft.
Vraag/opmerking: er staat nu een grote boom op de hoek van Maria Louisastraat 10. Direct
daarnaast is een nieuwe boom geplant. Is dit bekeken?
Reactie: de bomen aan de oostzijde zijn nu verdeeld op basis van het stramien van de
parkeerplaatsen. In het ontwerp bekijken of hier nog mee kan worden geschoven.
Vraag/opmerking: kan het groenvak op de hoek een andere bestemming/invulling krijgen? Het is
nu rommelig.
Reactie: wordt bekeken in de verdere uitwerking van het ontwerp
Vraag/opmerking: wat doet de gemeente om autoverkeer te ontmoedigen?
Reactie: we nemen geen maatregelen in de straat om het autoverkeer verder te beperken. De
doelstelling is om het fietsen aantrekkelijker te maken zodat men eerder er voor kiest om de fiets te
pakken ipv de auto.
Vraag/opmerking: kan de presentatie worden gemaild?
Reactie: presentatie wordt op de website gezet, inclusief een verslag van de gestelde vragen en
antwoorden.

