
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asfaltverharding in een gedeelte van de Emmastraat en Wolfsberg is aan vervanging 

toe. Het betreft het gedeelte tussen Emmastraat 76 en de rotonde Wolfsberg - Hemel-

berg.  

Stand van zaken inrichtingsplannen 

Het ontwerp van het inrichtingsplan Wolfsberg - Emmastraat zoals eind februari  

2017 gepresenteerd, is op een paar kleine punten aangepast en is in het college  

van B&W besproken. Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp.  

Het plan kan nu worden uitgewerkt.  

Het meest recente ontwerp staat op de site van de gemeente. 

https://www.asten.nl/bouwen/projecten/herinrichting-emmastraat-wolfsberg.html  

of door bijgaande QR code te scannen.  

 

Bomen, inritten en parkeren 

De Wolfsberg en Emmastraat zijn straten waar we volgens het groenbeleidsplan het groen willen 

versterken. Kansen hiertoe willen we benutten. De parkeerstrook biedt ruimte aan bomen. De bomen die in 

de eerste presentatietekening stonden, zijn globaal ingetekend. De tekening is vooral bedoeld om een 

beeld te geven van wat we ervan willen maken. Inmiddels zijn we wat verder met de uitwerking. De 

bomen kunnen anders gesitueerd zijn dan op de eerdere tekening. Dit heeft er mee te maken dat we de 

inritten beter in beeld hebben. De inritten zijn namelijk bepalend voor de verdere inrichting. Een inrit moet 

vrij toegankelijk zijn, dat spreekt voor zich. Bij de verdere invulling van de strook geven we prioriteit aan 

parkeerplaatsen. Omdat de parkeerplaatsen vaste afmetingen hebben, houden we tussen 2 inritten bijna 

altijd reststukken over die te kort zijn voor een extra parkeerplaats. In deze reststukken komt een boom 

met groen te staan. De groeninrichting gaan we zo gelijkmatig mogelijk over de straat verdelen. 

  

Commissievergadering 

Het ontwerp zoals het nu voorligt wordt op 12 september aanstaande aan de commissie Ruimte 

voorgelegd. De Commissievergaderingen zijn openbaar. Indien u wilt, kunt u als toehoorder aanwezig zijn. 

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deelnemen aan de discussie is 

echter niet mogelijk. Wel kunt u voorafgaand aan de vergadering uw mening kenbaar maken. Hiervoor 

gelden enkele spelregels die u terugvindt op https://raad.asten.nl/meepraten.html. 

 

Fietsstrook 

Voor het aanbrengen van de fietsstrook, moet een verkeersbesluit worden genomen. Het ontwerp- 

besluit wordt genomen nadat het plan in de commissie is gepresenteerd. Op het ontwerp besluit  

kunt u een zienswijze indienen.  

 

 

Mocht u naar aanleiding van de nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact 

op met de heer Rien Mertens, via r.mertens@asten.nl of 0493-671212   
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