
Reacties Livingstonstraat naar aanleiding van bewonersbijeenkomst 31 maart 2022
Versie: 31 oktober 2022

In deze reactienota zijn de meeste door de bewoners ingebrachte reacties beantwoord. Veel van de ingekomen vragen en opmerkingen gaan over dezelfde punten. Daarom is

de beantwoording daarvan per onderwerp gebundeld.

Waarom niet het eerste plan?
De vraag is gesteld waarom is er afgeweken van het eerste plan. Dit plan hield in dat het parkeren naar de rijbaan verplaatst werd en het trottoir naar de huidige locatie van

de parkeervakken. Hierdoor kregen de bomen meer ruimte. De ruimte rondom de bomen werd ingeplant met lage planten/bodembedekkers.

Antwoord: Het eerste plan had onvoldoende draagvlak onder een groot deel van de bewoners van de Livingstonestraat. Bovendien bleek het opheffen van de parkeervakken

te zorgen voor een tekort aan parkeerplaatsen. Een andere reden is dat het parkeren op de rijbaan ervoor zorgt dat auto’s (met aanhangers) niet of een stuk moeilijker uit de

uitritten van de woningen aan de overzijde van de straat de weg op kunnen draaien. Van daaruit is een alternatief plan gemaakt, waarbij de onveilige situatie die ontstaat

door de boomwortels wordt opgelost. Het opheffen van de onveilige situatie door de schade aan de verhardingen door boomwortels is de aanleiding voor het project.

Waarom niet het tweede plan?
Het tweede plan (dat tijdens de informatieavond is besproken) hield in dat het trottoir en de parkeervakken omgevormd werden naar een halfverharding.

Antwoord: Evenals het eerste plan had het tweede plan onvoldoende draagvlak onder een groot deel van de bewoners van de Livingstonestraat. Een aanzienlijk deel van de

bewoners heeft aangeven niet blij te zijn met een halfverharding voor de deur. Met name door de overlast die dit geeft en de uitstraling ervan. In het huidige plan is nog wel

halfverharding toegepast, maar is dit tot het minimum beperkt. Daarnaast is er gekozen voor een gebonden halfverharding. Dit houdt in dat de steentjes onderling beter aan

elkaar vast zitten met een soort lijm/cement, waardoor er minder overlast zal zijn.

Verkeersveiligheid
Er is een aantal opmerkingen en suggesties gedaan door de bewoners die te maken hebben met de verkeersveiligheid en de (te) hoge rijsnelheid. De aanleiding voor de

geplande werkzaamheden is de onveilige situatie door de boomwortels. Door de gemeente is beoordeeld of en in welke mate het mogelijk is ook aanpassingen aan de

weginrichting te doen die bijdragen aan de verkeersveiligheid. Omdat er geen onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt in de rijbaan worden uitgevoerd zijn de



mogelijkheden zeer beperkt. Op het moment dat er grootschalig onderhoud of vervanging van het asfalt nodig is, zijn er kansen om de inrichting echt aan te passen. Onder de

onderstaande kopjes zijn de meest voorkomende opmerkingen en suggesties voorzien van een reactie.

Versmallen rijbaan en instellen éénrichtingsverkeer
Gevraagd is of het mogelijk is de rijbaan te versmallen en daarmee de rijsnelheid terug te brengen.

Antwoord: De huidige breedte van de rijbaan is nodig voor een veilige doorstroming van het verkeer in twee richtingen. Het instellen van éénrichtingsverkeer is niet aan de

orde, omdat de Livingstonestraat een belangrijke doorgaande ontsluitingsroute is van de wijk.

Parkeren op de rijbaan
Voorgesteld is om (net als op de Koterweg en Slotstraat) het parkeren te verplaatsen naar de rijbaan.

Antwoord: In het eerste ontwerp is dit voorgesteld, maar daarvoor bleek onvoldoende draagvlak onder de bewoners. Bovendien is een aanvullend parkeeronderhoud

uitgevoerd waaruit is gebleken dat het opheffen van de parkeervakken leidt tot onvoldoende parkeergelegenheid. Bovendien zorgt dit voor problemen met het in- en

uitrijden van de inritten bij de woningen aan de overzijde. Het creëren van aparte los- en laadplaatsen is daarvoor geen oplossing.

Extra parkeren in Columbusstraat
Antwoord: Er is geen aanleiding vanuit het parkeeronderzoek om extra parkeervakken te creëren. Er is voldoende gelegenheid tot parkeren in de Livingstonestraat zelf.

Daarnaast gaat dit ten kosten van groen.

Verbeteren zichtbaarheid 30 km/uur en verkeersveiligheid
Er is opgemerkt dat er te hard gereden wordt en dat de verkeersveiligheid onderzocht had moeten worden. Ook is gevraagd is om beter aan te geven dat de maximale

rijsnelheid 30 km/uur is.

Antwoord: Het oplossen van de onveilige situatie door de boomwortels is de reden voor de aanpassingen die plaatsvinden. Omdat er de aanpassingen beperkt zijn, is dit niet

het moment om de hele weginrichting aan te passen. Dat is pas mogelijk wanneer het asfalt in de rijbaan aan vervanging toe is. We hebben beoordeeld wat we nu al wel

kunnen doen om de verkeerveiligheid te verbeteren. Om die reden zijn inmiddels nieuwe (duidelijk zichtbare) zonebordportalen 30 km/uur geplaatst met aanvullende

markering op het wegdek.



Voorrangssituatie zijwegen
Genoemd is de situatie met de zijwegen. Deze wordt als zeer gevaarlijk ervaren, omdat geen voorrang wordt verleend. Zeer gevaarlijke uitritten van straten krijgen geen

voorrang.

Antwoord: De inrichting van de rijbaan valt buiten de scope van deze onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden zijn bedoeld om de onveilige situatie die is ontstaan

door de schade aan de verhardingen door boomwortels op te lossen. Binnen 30 km/uur zones zijn kruispunten van wegen in principe gelijkwaardig (rechts gaat voor). Tijdens

de inloopavond bleek dat lang niet iedereen op de hoogte was dat er sprake is van een 30 km/uur zone in de Livingstonestraat. Daarom is afgelopen zomer bij de entree van

de straat vanaf de Churchillstraat een duidelijke 30 km/uur zone poort gerealiseerd. Hiermee is het duidelijker geworden dat alle kruispunten gelijkwaardig zijn.

Verkeersplateau (drempel)
Er is gevraagd om de drempel te verwijderen, minder hoog te maken of in plaats van een drempel een versmalling aan te brengen. Ook is gevraagd of de huidige plek wel een

goede plek is voor een drempel.

Antwoord: De huidige drempel wordt vernieuwd. Dit is nodig omdat de huidige drempel niet voldoet aan de huidige richtlijnen die gelden voor 30 km/uur. De hellingen zijn

nu te steil en de drempel is te hoog. Door deze aanpassing zullen de geluidsoverlast en trillingen afnemen. De drempel ligt op een goede plek, namelijk ongeveer halverwege

de straat. Bij de nieuwe drempel wordt ervoor gezorgd dat regenwater langs de drempel weg kan stromen. Dit zorgt ervoor dat het regenwater niet voor de drempel blijft

staan bij hevige regenval. De reden dat de drempel niet wordt aangepast naar een versmalling is dat een verkeersdrempel 24/7 een verkeersremmende werking heeft op alle

verkeersdeelnemers. Een wegversmalling heeft alleen effect wanneer er een tegenligger aan komt. De Livingstonestraat is daar een te rustige straat voor om dan effectief te

zijn: de kans op een tegenligger precies op de plek van een wegversmalling is erg klein. De wegversmallingen moeten dusdanig ver uit elkaar geplaatst worden voor de

bereikbaarheid van vrachtwagens (en de brandweer) dat het remmend effect op auto’s minimaal is. Ook heeft een wegversmalling de nadelen dat wanneer een auto en een

fietser elkaar gelijktijdig treffen bij een wegversmalling een fietser geconfronteerd kan worden met een auto op de verkeerde weghelft. Wegversmallingen hebben ook geen

remmend effect op motoren, bromfietsen en scooters (en fietsers).

Huidige bomen worden niet vervangen
Een aantal bewoners gevraagd of het mogelijk is de huidige bomen te vervangen door nieuwe (kleinere) bomen die minder overlast geven.

Antwoord: We begrijpen het verzoek van de bewoners en ook het feit dat bewoners overlast ervaren van de bomen die er nu staan. Toch staat het vervangen van de huidige

bomen niet ter discussie. Iedere boom geeft in min of mindere mate overlast door bijvoorbeeld bladval. Dit weegt niet op tegen de belangrijke positieve bijdragen die de



huidige bomen leveren aan bijvoorbeeld het klimaat en uitstraling van de straat. Zeker de bomen met een omvang als die in de Livingstonstraat. Bovendien zijn de huidige

bomen in goede conditie. De bomen worden daarom niet vervangen.

Opruimen blad
Antwoord: Blad en ander materiaal dat van de bomen in de openbare ruimte terecht komt wordt door de gemeente opgeruimd. In de herfstperiode is dit een intensieve

bezigheid door de hele gemeente met een beperkt aantal mensen en materieel. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat het blad verwijderd wordt. Voor het blad dat in uw

tuin of elders op eigen terrein terecht komt bent u zelf verantwoordelijk. Dit is niet alleen in de Livingstonestraat, maar in de hele gemeente het geval.

Verzoek plaatsen bladkorf
Antwoord: Een bladkorf is aan te vragen via het meldingsformulier van de gemeente die te vinden is op www.barneveld.nl.

Wateroverlast oplossen
Bij hevige regenval komt de straat onder water te staan.

Antwoord: Dit wordt op termijn opgelost. De riolering in de Livingstonestraat zelf voldoet. Voor een oplossing is het nodig om de regenwaterafvoer naar de singel aan te

passen. Dit wordt op termijn aangepakt in combinatie met het aanpakken van de gehele waterproblematiek in de wijk. Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn. Wel wordt

er bij de nieuwe drempel voor gezorgd dat regenwater langs de drempel weg kan stromen. Dit zorgt ervoor dat het regenwater niet voor de drempel blijft staan bij hevige

regenval.

Halfverharding in plaats van tegels in het trottoir
Een aantal bewoners wil liever geen halfverharding voor de deur.

Antwoord: Er is gekozen om de delen met een halfverharding tot het minimum te beperken. De parkeervakken blijven klinkers. De inritten en de delen van het trottoir zonder

boomwortelschade ook. De halfverharding wordt gebruikt omdat deze over de boomwortels heen aangebracht kan worden. Bij tegels en klinkers is dit niet het geval. Die

gaan ‘opwippen’ waardoor struikelgevaar ontstaat. In de tekening op de website is aangegeven welke delen halfverharding worden. Er is gekozen voor een gebonden

halfverharding. Dit zorgt ervoor dat de steentjes met een soort lijm/cement vast blijven liggen. Op de Graaf van Lyndenlaan is een gewone (niet gebonden) halfverharding

gebruikt. Een ander voordeel van de gebonden halfverharding is dat dit om minder onderhoud vraagt. Bovendien kan blad dat op de halfverharding ligt met de bladblazer of

bezem worden verwijderd.



Opheffen trottoir aan zijde bomen
Een aantal bewoners heeft voorgesteld het trottoir aan de zijde van de bomen op te heffen. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het niet wenselijk dat voetgangers

over moeten steken om gebruik te maken van een trottoir. Daarom is het nodig om aan beide zijden van de straat een trottoir te hebben. Opheffen van het trottoir is daarom

niet aan de orde.

Omvormen trottoir naar gras t.h.v. Columbusstraat 95
Antwoord: Het is nodig dat dit trottoir blijft liggen.

Hoogteverschil tussen trottoir en parkeervakken
Antwoord: Doordat het tweede plan niet doorgaat zijn de vragen die hierover zijn gesteld niet langer aan de orde. Het hoogteverschil blijft.

Aangeven parkeervakindeling
Antwoord: De inrichting wordt in de definitieve aanpak nauwelijks veranderd. De parkeervakken worden alleen aangepakt op de plekken waar schade is door de

boomwortels. Het aangeven van de parkeervakindeling wordt daarom niet gedaan.

Inritten doortrekken tot aan de rijbaan
Antwoord: De inrichting wordt in de definitieve aanpak nauwelijks verandert. De parkeervakken worden alleen aangepakt op de plekken waar schade is door de boomwortels.

Het doorstrekken van de inritten tot aan de straat en het aangeven wordt daarom niet gedaan.

Verharding stoep en parkeren door te trekken tot inrit nr. 74.
Antwoord: mogelijkheid voor doortrekken tot aan de bocht is bekeken. Het doortrekken in niet mogelijk, omdat er dan onvoldoende ruimte over blijft voor parkeren en
rolstoelgebruikers.

Toegang tot grasveld achter appartementencomplex Columbusstraat
Door een aantal bewoners is aangeven dat er regelmatig vanaf de Livingstonestraat naar het grasveld achter het appartementencomplex aan de Columbusstraat wordt

gereden. Door de bewoners is gevraagd of hieraan iets kan worden gedaan.

Antwoord: We hebben dit met de woningstichting besproken. Met de woningstichting is afgesproken dat we een haag plaatsen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog

steeds gebeurt. In de tekening op de website is de locatie van de haag aangegeven.



Opheffen fietsdoorsteek in haakse bocht ter hoogte van huisnummer 85
Het opheffen van de doorsteek voor fietsers in de haakse binnenbocht is niet door de bewoners ingebracht, maar is een aanpassing die we wel willen doorvoeren. Reden

hiervoor is dat dit wordt gezien als overbodig en daarom wordt de doorsteek opgeheven. Het opheffen sluit aan op het beleid van de gemeente Barneveld. Het streven is

namelijk niet meer oppervlak te verharden dan noodzakelijk. Hoe meer verhard oppervlak hoe minder regenwater infiltreert in de bodem.

Opheffen trottoir naast perceel Churchillstraat 36
Verzoek om het gedeelte trottoir dat naast het perceel Churchillstraat 36 ligt op te heffen.

Antwoord: Het betreffende gedeelte van het trottoir wordt opgeheven. In de tekening op de website is te zijn welk gedeelte het betreft. Het opheffen kan omdat er voor

voetgangers een andere looproute via het trottoir mogelijk is. Het opheffen sluit aan op het beleid van de gemeente Barneveld. Het streven is namelijk niet meer oppervlak te

verharden dan noodzakelijk. Hoe meer verhard oppervlak hoe minder regenwater infiltreert in de bodem.

Ontbreekt een reactie op uw opmerking, vraag, suggestie?
Stuur dan een e-mail naar info@barneveld.nl met als onderwerp Livingstonestraat.


