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Onderwerp 

 

Groenrenovatie Michiel de Ruyterstraat in Schijndel 

 

 

 

Beste mevrouw Wouters, 

 

Uw vragen van 1 april 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Wanneer de groenrenovatie in de M de Ruyterstraat standaard wordt voor alle straten in 

Meierijstad, dan verzoek ik u om hier nog eens goed over na te denken. 

 

- Zeker 20 nog gezonde bomen worden gekapt. Deze worden niet allemaal gecompenseerd!!!! 

Het trottoir bij de oneven nummers wordt opnieuw aangelegd. Een van de reden was behalve 

de kabels en leidingen, dat de bomen geen obstakel meer bij het in- en uitstappen van de 

auto zijn!!!!!! 

- Als service wordt er een blauwe afvalbak geplaats voor de hondenpoep. Deze staat wel aan 

de overkant bij de pleintjes. Het trottoir bij de eerste twee pleintjes wordt verwijderd. Het 

trottoir bij de volgende twee pleintjes ligt er nog. Als je daar begint te wandelen met je hond, 

moet je twee keer de straat oversteken om bij de blauwe bak te komen. 

- Het trottoir aan de kant van de eerste twee pleintjes is verwijderd. Werd veel gebruikt, mede 

door de verlaagde stoepen. Hiervoor in de plaats zijn er nu parkeerplekken. Oplossing van de 

gemeente, mensen met een rollator moeten maar een rondje over het plein lopen. 

- De stoep was ook veilig voor kleine kinderen, die rondjes konden fietsen rond het pleintje. Nu 

moeten zij de straat op en komen achter de geparkeerde auto’s uit. Oplossing van de 

gemeente, dat is een verantwoording van de ouders. 

- De werkgroep bestond uit 4 mensen, allen wonen ze op de oneven nummers van de straat. 

Minstens 1 persoon laat weten dat ze eigenlijk alleen maar ja mochten zeggen. 

- De bewoners van de twee pleintjes zijn niet gehoord, terwijl juist zij te maken krijgen met de 

herinrichting. 

- Op het grasveldje op hun pleintje worden drie bomen gepland, met als gevolg dat het 

voetballen voor de kinderen bemoeilijkt wordt. 

- Door de nieuwe aanplant van struikjes, wat zeker enige tijd gaat duren, voordat het mooie 

struiken zijn, rolt de bal nu rechtstreeks de weg op. Kinderen rennen erachteraan, tussen de 

geparkeerde auto’s zo de weg op. 
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1. College, bent u bereid om nog een keer naar de ‘groenrenovatie’ Michiel de Ruyterstraat 

onder de loep te nemen? 

 

 

Antwoord: 

1. College, bent u bereid om nog een keer naar de ‘groenrenovatie’ Michiel de Ruyterstraat 

onder de loep te nemen? 

Wij begrijpen dat aanpassing van de openbare ruimte altijd gewenning vraagt. Zowel in 

uitstraling als in het gebruik. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met de werkgroep vanuit 

de bewoners tot een goede oplossing zijn gekomen en een toekomstbestendige openbare 

ruimte hebben gerealiseerd. Daarbij zijn wij van mening dat bij dit project een zorgvuldig 

proces is doorlopen waarbij bewoners vooraf de kans hebben gehad om mee te praten. Een 

heroverweging van het plan achten wij op dit moment dan ook niet noodzakelijk.  

 

Voorts geven wij hieronder een toelichting op de door u aangehaalde punten. 

- Zeker 20 nog gezonde bomen worden gekapt. Deze worden niet allemaal gecompenseerd!!!! 

Het trottoir bij de oneven nummers wordt opnieuw aangelegd. Een van de reden was behalve 

de kabels en leidingen, dat de bomen geen obstakel meer bij het in- en uitstappen van de 

auto zijn!!!!!! 

De bomen zijn gekapt om de overlast en soms gevaarlijke situaties vanwege wortelopdruk 

weg te nemen. Oorzaak hiervan zijn de te krappe groeiplaatsen. Vanwege de vele kabels en 

leiding en beperkte ruimte is het niet mogelijk bomen met een duurzame groeiplaats terug te 

planten in het trottoir. Dat de bomen geen obstakel meer vormen bij het in- en uitstappen is 

weliswaar een voordeel –hierdoor kan de parkeerstrook efficiënter gebruik worden– maar 

zeker niet de reden voor het verwijderen van de bomen.  

Het klopt dat niet alle bomen binnen het plangebied gecompenseerd kunnen worden. Het 

bomenbeleid gaat uit van kwaliteit boven kwantiteit. Omdat de ruimte voor 20 nieuwe bomen 

binnen het plangebied te beperkt is, is het groen gecompenseerd met 11 nieuwe bomen en 

circa 125 m2 verharding welke is vervangen door beplanting. Later dit jaar wordt bij 19 

parkeervakken (230m2) de bestrating vervangen door graselementen om zo bij te dragen aan 

het lokaal infiltreren van regenwater en het tegengaan van hittestress. 

- Als service wordt er een blauwe afvalbak geplaats voor de hondenpoep. Deze staat wel aan 

de overkant bij de pleintjes. Het trottoir bij de eerste twee pleintjes wordt verwijderd. Het 

trottoir bij de volgende twee pleintjes ligt er nog. Als je daar begint te wandelen met je hond, 

moet je twee keer de straat oversteken om bij de blauwe bak te komen. 

De Michiel de Ruyterstraat is een doorgaande straat met aan de noordzijde enkele zijwegen 

en aan de zuidzijde verschillende “hofjes”. Ongeacht aan welke zijde van de straat men loopt 

zal men verschillende wegen moeten kruisen / oversteken. De verharding ter hoogte van de 

eerste twee “hofjes” is in overleg met de werkgroep verwijderd om extra ruimte voor nieuwe 

bomen te maken. Aan de noordzijde van de straat is echter een volledig obstakelvrij trottoir 

gerealiseerd.  

- Het trottoir aan de kant van de eerste twee pleintjes is verwijderd. Werd veel gebruikt, mede 

door de verlaagde stoepen. Hiervoor in de plaats zijn er nu parkeerplekken. Oplossing van de 

gemeente, mensen met een rollator moeten maar een rondje over het plein lopen. 

De parkeerplaatsen zijn niet veranderd, het trottoir is vervangen door beplanting. Het 

verwijderen van de stukjes trottoir is in het overleg met de werkgroep besproken en unaniem 

akkoord bevonden. In het eerste concept is besproken om het gehele trottoir aan de zuidzijde 

te verwijderen, maar dit is aangepast o.a. vanwege opstelplaatsen van huisvuilcontainers.  

- De stoep was ook veilig voor kleine kinderen, die rondjes konden fietsen rond het pleintje. Nu 

moeten zij de straat op en komen achter de geparkeerde auto’s uit. Oplossing van de 

gemeente, dat is een verantwoording van de ouders. 



   
 

 

Zaaknummer 1948379118 Pagina 3 van 3 datum 1 april 2021 

Dat de verharding gebruikt werd door kleine kinderen om rondjes te fietsen was ons niet 

bekend. Zeker is dat dit niet de primaire functie van de verharding was. Zoals eerder gesteld 

vraagt een aanpassing van de openbare ruimte gewenning. Ondanks dat we bij de inrichting 

oog hebben voor een veilige inrichting onderschrijven wij dat het gebruik van de openbare 

ruimte risico’s met zich meebrengt.  

- De werkgroep bestond uit 4 mensen, allen wonen ze op de oneven nummers van de straat. 

Minstens 1 persoon laat weten dat ze eigenlijk alleen maar ja mochten zeggen. 

Op 13 november 2020 zijn de bewoners van de Michiel de Ruyterstraat 2 t/m 56 per brief 

geïnformeerd over het project. De bewoners zijn hierbij uitgenodigd deel te nemen in een 

werkgroep om mee te praten over de planvorming. Vier bewoners hebben zich hiervoor 

aangemeld. In twee constructieve overleggen zijn de plannen besproken. Aan het eind van 

het 2e overleg heeft de werkgroep unaniem haar akkoord gegeven op het plan. Een tekening 

van het plan is vervolgens per post en voorzien van een beschrijving verzonden aan de 

overige bewoners. In het beeld dat de leden van de werkgroep alleen maar “ja” mochten 

zeggen herkennen wij ons niet.  

- De bewoners van de twee pleintjes zijn niet gehoord, terwijl juist zij te maken krijgen met de 

herinrichting. 

Alle direct omwonenden van het plangebied, inclusief de bewoners van de twee pleintjes, 

hebben de mogelijkheid gekregen deel te nemen in de werkgroep. In dezelfde brief is 

daarnaast aangegeven dat ideeën en wensen over de inrichting van de straat ook 

rechtstreeks doorgegeven konden worden.   

- Op het grasveldje op hun pleintje worden drie bomen gepland, met als gevolg dat het 

voetballen voor de kinderen bemoeilijkt wordt. 

Door de nieuwe aanplant van struikjes, wat zeker enige tijd gaat duren, voordat het mooie 

struiken zijn, rolt de bal nu rechtstreeks de weg op. Kinderen rennen erachteraan, tussen de 

geparkeerde auto’s zo de weg op. 

Binnen de beperkte ruimte is gekeken waar het mogelijk was bomen met een 

toekomstbestendige groeiplaats te compenseren. De grasvelden op de pleintjes zijn een van 

de mogelijkheden die hierbij benut zijn. Ook deze aanpassing vraagt enige gewenning, maar 

maakt voetballen voor kinderen zeker niet onmogelijk. De nieuw aangeplante strook is circa 3 

meter breed en zal binnen afzienbare tijd voldoende stevig zijn om ballen tot op zekere hoogte 

tegen te houden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H. van Rooijen 

 

 

 

 

 

 

 

 


