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• Aandacht bij 30 km/u inrichting voor verkeersveiligheid.
• Eenrichtingsverkeer gewenst in Kastanjelaan t/m
Beuklaan en Lindelaan.
• Verschillende voorkeuren straatinrichting (shared space/
traditioneel).
• Huidige parkeerdruk verlagen.
• Ongewenst parkeren door bezoekers en winkeliers
centrum.
• Knelpunt ﬁetser/ voetganger/ auto Goudenregensingel.
• Voetgangeroversteekplaatsen verbeteren.
• Sluipverkeer naar Albert Schweitzerlaan wegnemen.

•
•
•
•
•

• Bij vervangen van bomen: zorgen voor waardige
opvolgers.
• Water zichtbaar maken.
• Attentie bij het plaatsen van bomen bij uitritten en
parkeerplaatsen.
• Enkele bewoners ondervinden overlast van sommige
bomen.

• Uitwerking van ecologische kaart voor Pijnacker Noord
aansluitend op de waterstructuur.
• Buiten dit raamwerk: gazon aangevuld met kleurrijke
heesters.
• Groenadoptie mogelijk bij de ﬂats binnen kaders.
• Kader van laanbomen aansluitend bij verkeersstructuur.
• Overige bomen zijn vrijstaande bomen.

Enkele eenrichtingsstraten (Kastanjelaan e.v.).
Formaliseren van parkeren (gemarkeerde plekken).
Principes voor haaks- en langsparkeren.
Parkeren wordt geoptimaliseerd.
Verschillende straatinrichting (shared space/
traditioneel).
• Parkeren sluit aan bij straattypering:
- traditionele inrichting: parkeren op trottoirhoogte.
- shared space: parkeren op straatniveau.
• Plek voetgangers sluit aan bij straattypering:
- traditionele inrichting: op verhoogd trottoir.
- shared space: op straat als voetgangersstrook.
• Fietsstraat (Noordweg) verlengen tot ﬁetspad
Nootdorpseweg.
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• Noodzakelijkheid spelaanleiding in Park Berkenoord
wordt betwijfeld.
• Gebruik het schoolplein als (openbare) speelplek.

• Samenvoegen speelplekken Vogelkerslaan en
Wegedoornlaan (0-6 jaar) tot volwaardige speelplek.
• Speeltoestellen waar mogelijk hergebruiken.
• Spelaanleidingen langs schoolroute Acacialaan en
verspreid in de buurt.

• Reacties over de hoeveelheid verlichting: te weinig/ te
veel licht.
• Verlichtingsmasten belemmeren doorgang op trottoir.
• Andere locatie van de afvalinzamelingspunten.

• Bovengrondse collectieve huisvuilinzameling komt
ondergronds.
• Bij de plaatsing van straatverlichting wordt speciﬁek
rekening gehouden met de doorgang voor minder
validen.
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