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OVERZICHT COMMUNICATIEMOMENTEN 

Inloopbijeenkomst 4 april 2018
Tijdens deze inloopbijeenkomst is aan bewoners gevraagd of en welke problemen zij ervaren ten aanzien van het parkeren in de wijk. Daarnaast 

is gevraagd welke ideeën bewoners voor het verbeteren van de wijk. 

Inloopbijeenkomst in De Berk – ca. 60 bewoners 

Inloopbijeenkomst 8 oktober 2018 

Bijeenkomst om te informeren over het invoeren van betaald parkeren om het parkeerprobleem op te lossen, voorstel om 

Inloopbijeenkomst in De Fontein – ca. 70 bewoners 

Werksessie bewonersgroep 17 oktober en 13 november 2018 

Tijdens een tweetal werksessies is met bewoners verder gesproken over een verbeterde inrichting van de wijk. Tijdens de avond hebben 

bewoners ideeën aangedragen, die zijn meegenomen in een ontwerpschets.  

Koffiekar in de wijk 17 november 2018 

In november 2018 was er een bijeenkomst in de wijk (met de koffiekar van Selwerd), waarbij bewoners in gesprek konden gaan over een betere 

inrichting van de wijk. 

Workshopavond 23 januari 2020 

Bewoners hebben in workshopvorm, aan verschillende tafels het ontwerp voor hun directe omgeving verder uitgewerkt. 

Inloopbijeenkomst 16 september 2020 

Op 16 september 2020 is het voorlopig ontwerp voor de wijk aan bewoners gepresenteerd in Speeltuinvereniging BSV. 
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INLOOPBIJEENKOMST 4 APRIL 2018  
Op 4 april 2018 heeft een wijkbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij aan bewoners is gevraagd of zij overlast in de wijk ervaren ten aanzien van 

parkeren. De bijeenkomst werd door ca. 60 mensen bezocht. Op de avond was er naast het inwinnen van informatie en het in gesprek gaan 

over de parkeerproblematiek voor bewoners de mogelijkheid om opmerkingen op te schrijven wat er volgens hun beter kon in de wijk. Deze 

opmerkingen zijn hieronder weergegeven.  

OPMERKINGEN BEWONERS T.A.V. WIJKVERBETERING 

Mogelijkheden voor buitenfitness. 

Speelveld is modderpoel: veel te nat! 

Mocht er geen overlast meer zijn en er is ruimte over, dan graag een speeltuintje op het grasveldje. Bijvoorbeeld bij de 

Abeelstraat. Het wordt nu als poepveldje gebruikt.  

Er ligt veel hondenpoep. 

De uitstraling van de wijk wordt minder, bijv: voortuinen zijn ‘beneden peil’. 

Meer groen aanplanten, want het is het nogal kaal en grijs. 

De wijk gaat achteruit de laatste jaren: groen verdwijnt. 

Veel bomen in de wijk zien er ‘armetierig’ uit, bijv de bomen op de Eikenlaan. 

Meer ‘functioneel groen’ in plaats van ‘kijkgroen’. Voor vogels en bijen: bessen, wintergroene beplanting, bloemen. 

Verkeersveiligheid rondom de school verbeteren. 

Poepveldjes inrichting met mooie planten. 
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INLOOPBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2018 
Voor de inloopbijeenkomst op 8 oktober zijn alle bewoners van de wijk uitgenodigd om zich uit te spreken over het parkeerprobleem in de wijk, 

meer informatie te krijgen over betaald parkeren, maar ook om mee te denken over hoe de wijk mooier en beter kan worden ingericht. In de 

Fontein kon in een aparte ruimte kon worden meegedacht over een betere inrichting voor de wijk. Hier werden door een stedenbouwkundige 

ideeën van bewoners meteen in schetsvorm op papier gezet. Ook konden bewoners hun ideeën met post-its achterlaten op een paneel. 

Op de avond kwamen rond de 70 bewoners langs.  
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Tijdens de avond hadden bewoners de mogelijkheid om een reactie te geven, door in gesprek te gaan of via een reactieformulier. De reacties 

ten aanzien van wijkverbetering zijn hieronder weergegeven. 

 

OPMERKINGEN BEWONERS T.A.V. WIJKVERBETERING 

Waarom moeten de pleinen opnieuw worden ingericht? Er is genoeg groen. Ik wil geen plein met vertier voor mijn deur. 

Minder auto’s en meer ruimte voor groen. 

Groene inrichting met fruitbomen en een soort pluktuin. 

Speelplekken zijn er al genoeg. Deze verdienen wel een upgrade. 

De woningcorporatie zou de woningen kunnen renoveren. (daken) 

De bomen in de Abeelstraat zijn op en ze zijn te groot. 

De bestaande pleintjes kunnen groener worden ingericht. Plein tussen de Abeelstraat en Eikenlaan is voor een groot deel betegeld. 

Kinderen spelen liever in het gras. 

Meer groen, natuurlijker ingericht, door bomen en struiken variatie in hoog en laag, zieke of gevelde bomen vervangen, fruitbomen, 

diepwortelende bomen zodat stoepen niet omhoog komen. 

Bankjes en fitnesstoestellen. 

Bestaande groenplekken beter bij het geheel betrekken. 

Spelen en groen combineren, bijvoorbeeld zoals oerspeeltuin bij Kardinge. 

Beter onderhoud in de wijk. 

Liever geen verblijfsplekken. 

Boom naast mijn woning kappen, omdat de wortels de tegels in mijn tuin omhoogduwen en de heg gaat dood. 

Er zijn genoeg speelplekken. Geen speeltuin bij het plein van de Abeelstraat. Liever een natuurlijk groene inrichting. 

Pluktuin, fruitbomen of moestuin. 
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Fitnessapparaten, zoals bij Paddepoel 

Duidelijke plek aanwijzen om honden uit te laten. 

Fitnessapparaten. 

Hondenpoep op speelveld aanpakken.  

Overlast van fietsen verbeteren. 

Er zijn voldoende speelmogelijkheden. Er wonen weinig kinderen aan het plein. 

Het groen moet goed worden onderhouden. Dit kan nu veel beter. 

Als er ruimte vrijkomt kan het groen worden ingericht.  

Geen bankjes want dat trekt zwerfvuil aan. 

Er liggen veel zwerffietsen in de wijk. Misschien kan er een buurtconciërge worden aangesteld. 

Geen dubbele stoep bij het plein van de Spaanse Aakstraat. (onnodig) 

Geen groenpleintjes, maar liever een alternatief zoals kunst. 

Maak de Abeelstraat breder door bomen weg te halen en stoep smaller te maken. Daarna nieuwe bomen en meer parkeervakken. 

Bij het voetbalveld een buitenfitness maken. 

Picknicktafels en bbq-plek. 

Grote en oude bomen in de Abeelstraat vervangen. Deze bomen geven veel overlast door bessen en vogelpoep op auto’s. 
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WERKGROEPBIJEENKOMSTEN  
Tijdens een tweetal werksessies is met bewoners verder gesproken over een verbeterde inrichting van de wijk. Tijdens de avond hebben 

bewoners ideeën aangedragen die zijn meegenomen in een ontwerpschets.  

• Het groen is nu heel erg verdeeld aangebracht. Maak er een meer organisch geheel van. 

• Plant nieuwe bomen midden op het plein voor een betere inrichting en meer schaduw.  

• Meer ecologie in de wijk door nestkasten, bijenhotels en voedselrijk groen. 

• Meer kunst. Bijvoorbeeld blinde muren te beschilderen. (Daan merkt op dat er kunstenaars in de wijk zijn die hierin misschien iets kunnen 

betekenen) 

• Een betere zitplek of picknicktafel bij het speelveld in de Spaanse Aakstraat. 

• Een bankje aan het water achter de flats richting het spoor. 

• Huidige speelplekken geschikt maken voor oudere kinderen. 

• Meer shared space inrichting/woonerf-idee richting Noorderstation. 

• De bomen met kweeperen en bessen (beide niet eetbaar) zorgen voor veel troep en vallen op auto’s. Haal deze weg en zet er andere 

bomen neer. 

 

 

 

 

 

WORKSHOPBIJEENKOMST 23 JANUARI 2020 
Op 23 januari 2020 is er in wijkcentrum de Berk een bewonersbijeenkomst georganiseerd met bewoners om wensen en ideeën uit te wisselen 

over de buurt. Deze ideeën worden gebruikt om dingen te verbeteren en bestaande problemen op te lossen. De voornaamste thema’s die aan 

bod kwamen zijn verkeer, groen en het gebruik van de openbare ruimte. 

Voorafgaand aan de tafelgesprekken werd een introductie gehouden over de doelen van Sunny Selwerd, verduurzamingsmogelijkheden in de 

vorm van een collectief warmtenet en het ontwerp van het groen en de straten in de wijk. De tafelgesprekken waren zo ingedeeld dat per tafel 

een deel van de wijk werd besproken. Hieronder de belangrijkste ideeën en verbeterpunten per tafel. 
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BINNENPLEIN ABEELSTRAAT  

Dit binnenplein is in de zomer een belangrijk ontmoetingspunt voor buurtbewoners. Bewoners nemen zelf stoelen en tafels mee. Picknicktafels 

worden afgeraden omdat deze ’s avonds als hangplek kunnen worden gebruikt. 

Zicht op garageboxen is niet prettig. Het plaatsen van struiken met een smalle opening voor kinderen zou een verbetering zijn. Een dergelijke 

groene afscheiding is ook gewenst richting de Kastanjelaan. 

Iets meer schaduw door het planten van bomen mag, maar niet teveel bomen. 

 

BINNENPLEIN MAGNOLIASTRAAT  

Betegeling is gewenst voor kinderen (voor leren fietsen etc.). Huidige betegeling minder groot, maar niet volledig weg. 

Stekelbosjes aan zuidzijde verwijderen (vanwege voetballen die lek worden geprikt). 
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Zowel natuurlijke speeltoestellen (boomstammen, klimrek) als traditionele speeltoestellen gericht op kinderen van 0-10 jaar. Een nieuwe 

zandbak met een deksel dat kinderen zelf kunnen sluiten. 

Schaduwbomen (zoals plataanbomen) zuidelijk van de speeltoestellen zodat je in de schaduw kunt zitten/kinderen in de schaduw kunnen 

spelen. 

Geen (drink)water-tappunt, maar wel aan waterpomp voor kinderen om in de spelen. 

Fruitbomen (zoals kersenbomen) zodat je fruit kunt plukken. 

Tegen de brandgang een bloemenmengel, vogelhuisjes in de bomen. 

(Spontane) Ontmoetingsplaats: het terrein moet het plaatsen van bijv. een partytent mogelijk maken. 

Modder ter hoogte van de garageboxen moet worden opgelost door het verbeteren van de waterafvoer, ook is op deze locatie behoefte 

aan het doortrekken van een betegeld looppaadje in zuidelijke richting. 

Slotopmerking: het onderhoud moet worden verbeterd ten opzichte van voorheen. 

 

CENTRALE SPEELVELD  

Moet een aantrekkelijke plek worden voor jong en oud. 

Fitnesstoestellen langs het water (bij het spoor). Niet langs het spoor, want deze locatie is onprettig. 

Nestkastjes/vogelhuisjes rondom het grasveld. 

Uitlaatveld voor honden in Selwerd-Zuid om hondenpoep in het Grote Grasveld te voorkomen. 

Is het hart van de wijk, maar in zijn huidige vorm een beetje saai. 

Problemen: glas bij schommels en hondenpoep op het veld. Strenge handhaving en toewijzing van ‘uitlaat-stroken’ (bijvoorbeeld langs het 

water) om het hondenpoep-probleem op te lossen. 
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Snelle automobilisten langs het speelveld zorgen voor onveiligheid. Wegblokkades op de Abeelstraat om hardrijders te ontmoedigen. 

De huidige voetbalkooi is goed, geen verlichting want dit kan dan een hangplek worden. 

Het veld zou kunnen worden opgedeeld in vier delen: 0-5 jaar, 5-10 jaar etc. Speeltoestellen moeten geschikt zijn voor de doelgroepen 0-10 

jaar. Bij voorkeur van natuurlijke materialen. Een grind paadje (voor joggers, wandelaars) 

Sociale cohesie versterken door fitnesstoestellen en plukfruit (waar bewoners zorg voor dragen) 

 

PARKEREN EN GROEN  

Gras/bomen langs Eikenlaan is groen maar sleets. Ongeschikt als wandelpad door overlast hondenpoep en voelt onveilig. 

Meer bomen, maar wel passend in het straatbeeld (grote bomen). 

Parkeerbehoefte (onder andere Abeelstraat) en aanbod sluiten niet in elke straat op elkaar aan. Bij het herinrichten van de straten meer 

ruimte tussen parkeervlakken creëren (inhammen) als oplossing. 

 

COLLECTIEF BUURTWARMTENET  

De opbouw van de wijk leent zich goed voor een duurzaam buurtwarmtenet. 

Als de straat tóch open gaat vanwege de herinrichting biedt dit kansen voor integrale wijkvernieuwing. 

Buurtwarmte Paddepoel, WarmteStad en de Gemeente Groningen onderzoeken op dit moment de technische en financiële haalbaarheid 

van een buurwarmtenet. De steun van de buurtbewoners is hierbij essentieel. Iedere bewoner die betrokken wil zijn bij de onderzoeksfase 

wordt uitgenodigd voor een vervolgsessie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in april leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad van 

Groningen. 
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INLOOPBIJEENKOMST 16 SEPTEMBER 2020 
Op 16 september 2020 is het voorlopig ontwerp voor de wijk aan bewoners gepresenteerd in Speeltuinvereniging BSV. Bewoners spraken zich 

overwegend positief uit over het ontwerp. Op deze woensdagmiddag zijn ook kinderen uitgenodigd om de speelplekken te bekijken en is 

gevraagd welke sport- en speeltoestellen zij graag willen gebruiken in de wijk. Over het voorstel voor de inrichting van de straten en 

speelplekken zijn vrijwel alle bewoners positief. Een aantal bewoners in het eerste deel van de Abeelstraat en laatste deel van de Spaanse 

Aakstraat maakt zich zorgen over het aantal parkeerplekken in dit deel van de buurt. Zij geven aan dat zij tegen de afname van 

parkeerplaatsen zijn, als gevolg van de nieuwe inrichting. 

REACTIE BEWONER REACTIE GEMEENTE 

Parkeren  

In de Abeelstraat kan maar aan 1 kant geparkeerd worden. Dit zijn 

te weinig plekken voor deze straat. De straat staat geregeld vol met 

geparkeerde auto’s. Bewoners willen graag voor hun woning 

parkeren. Voor oudere bewoners die slecht ter been zijn is dit 

belangrijk. 

 

De straat is niet breed genoeg om aan beide zijden parkeerplaatsen 

aan te leggen. Er blijft dan onvoldoende ruimte over voor een stoep 

naast de parkeerplaats. Door het invoeren van betaald parkeren 

hebben we gezien dat het aantal geparkeerde auto’s sterk is 

afgenomen. Daardoor is er in de hele wijk voldoende ruimte 

ontstaan om te parkeren, alleen niet altijd voor de deur. Dit zal soms 

het geval zijn in de Abeelstraat. In het parkeerbeleid van de 

gemeente Groningen wordt gesteld dat parkeren op een afstand tot 

250 meter acceptabel is. In de praktijk zal dit voor bewoners van de 

Abeelstraat betekenen dat de auto verderop in de straat kan 

worden geparkeerd. 

De renovatie van speeltuinen voor kinderen lijkt ons een heel goed 

idee. Wij spreken ons protest uit tegen het aantal voorgestelde 

parkeerplaatsen aan het begin van de Abeelstraat. Er is dan niet 

altijd een parkeerplaats vrij voor onze woning. Ook mensen uit 

andere gebieden parkeren hun auto in onze straat. Wij willen graag 

aan beide zijden van de straat parkeerplaatsen. Wij zien liever meer 

parkeerplaatsen dan groen in de straat. 

In de Abeelstraat blijft het parkeren aan een kant van de weg, 

waardoor het aantal parkeerplaatsen afneemt. Uit een 

parkeermeting blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen in de wijk zijn, 

alleen niet altijd voor de deur. Dit zal soms het geval zijn in de 

Abeelstraat. In het parkeerbeleid van de gemeente Groningen 

wordt gesteld dat parkeren op een afstand tot 250 meter 

acceptabel is. In de praktijk zal er niet zover van we woning 
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geparkeerd moeten worden. Bewoners van de Abeelstraat zullen 

soms iets verder in de straat moeten parkeren.  

We hebben in de Abeelstraat juist gekozen voor een inrichting 

waarbij kinderen veilig kunnen oversteken. Een overzichtelijke ruimte 

in het midden die verhoogd is, zodat auto’s hier niet hard kunnen 

rijden. Daarnaast hebben we bij het ontwerp gekeken naar de 

bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten, zoals de brandweer. 

In de Abeelstraat is het voorstel om een deel van de verharding weg 

te halen en dit groen in te richten. We kiezen hier niet alleen voor 

omdat bewoners dit mooier vinden, maar ook vanwege 

klimaatveranderingen in de toekomst. We kunnen hiermee meer 

neerslag opvangen en vasthouden. Dat laatste kan uitdroging en 

verzakking voorkomen. 

Ik vind het mooi om te zien dat de straten in het voorstel een stuk 

aantrekkelijker en groener worden. De verkeerssituatie wordt 

overzichtelijker en dit is goed nieuws voor alle bewoners en specifiek 

de kinderen. Sinds het invoeren van het betaald parkeren de 

parkeerdruk in de straten sterk afgenomen. Dat auto's niet direct 

voor de deur kunnen staan, zie ik niet als een probleem. Er is altijd wel 

ruimte in nabijgelegen straten. 

Hartelijk dank voor uw reactie. 

Bomen en groen  

De bomen met sierappels bij het plein van de Spaanse Aakstraat 

zorgen voor vieze rommel wanneer de appels aan het eind van de 

zomer op de grond vallen. Het trekt wespen aan. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit een deel van het jaar voor u voor 

overlast zorgt. Omdat de bomen nog gezond zijn, kunnen ze niet 

worden gekapt. 

De bomen in de Abeelstraat zorgen voor veel overlast door vallende 

bessen, bloesem en takken die afbreken. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit een deel van het jaar voor u voor 

overlast zorgt. We hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 

de bomen en beoordeeld of deze kunnen worden gekapt. Voor de 

meeste bomen bleek dit niet het geval. De bomen kunnen niet 
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worden gekapt. Bij het onderzoek was zowel een boomspecialist van 

de gemeente als een onafhankelijk adviseur betrokken. 

Ik ben zeer blij met het ontwerp van het grasveld aan de 

Abeelstraat. Ook het plan voor het grote grasveld zie ik wel zitten. 

Hartelijk dank voor uw reactie. 

Als er meer groen in de wijk komt, moet dit goed worden beheerd. 

Dit gebeurt nu niet altijd. 

Bij de brandgang achter de Abeelstraat wordt de toegang 

belemmerd door overhangende beplanting.  

Bij het nieuwe inrichting van het groen wordt gekozen voor 

beplanting die goed kan worden beheerd. 

De struiken bij de brandgang worden vervangen door een goed 

beheerbare variant, die niet gaan overhangen. 

Er wordt aan de oostkant van het grote speelveld een heg 

voorgesteld. Dit betekend dat wij als bewoners van het 

appartementen complex dus niet meer naar het veldje kunnen 

lopen. En deze krijgt in eens een heel gesloten karakter. Ik zou het 

jammer vinden als het een omheind gebied gaat worden 

De voorgestelde heg wordt niet hoog. Er kan makkelijk overheen 

worden gekeken. Het zorgt ervoor dat het veld wat meer beschut 

wordt en een intiemer karakter krijgt. We hebben naar aanleiding 

van uw opmerking een extra opening gemaakt als toegang naar het 

veld. 

Er worden bomen voorgesteld midden op het veld. En heuvels. 

Echter het veld wordt nu gebruikt voor oa. voetbal. Dat kan dan niet 

meer. Het veldje is nu redelijk groot, zodat je met een redelijke groep 

mensen wat zou kunnen sporten. Dat wordt met het plaatsen van de 

bomen ontnomen. Mijn voorstel zou zijn om daar geen bomen te 

zetten, en het veld te laten zodat het als speelveld kan worden 

gebuikt voor grotere groepen. Ik zou hier meer gaan voor het 

promoten van sporten in de buitenlucht. Is ook iets goeds voor de 

buurt. Dit veld moet kunnen worden gebruikt voor sporten / grotere 

groepen / zonneweide. 

Wanneer betaald parkeren wordt ingevoerd is het belangrijk dat 

zoveel mogelijk worden aangesloten bij het parkeerregime dat in 

omliggende wordt gehanteerd. 

Aan de noordkant van dit veldje ligt een soort van boswal met 

bomen en beplanting. Deze wordt redelijk aan zijn lot overgelaten 

wat mooi is, zodat de natuur zijn eigen gang kan gaan. Is het een 

We zijn het eens met uw voorstel. In het ontwerp stellen we op deze 

plek stinzenbeplanting voor. 
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idee om deze boswal te gaan inzaaien met weidebloemen? Met 

een beetje bloemen erbij, wordt het een stuk fleuriger. 

 

Met de voorgestelde heggen om de parkeerplaats wordt het zicht 

op de auto's ontnomen. Dit vind ik geen goed idee. Bovendien is het 

vervelend dat je dus steeds om een heg moet lopen om bij je auto 

te komen. Mijn voorstel zou dan eerder zijn, maak hier bloemen 

perken van, van steeds 2 meter breed met daartussen een 

looppaadje van 4 a 5 stoeptegels breed.  

De haag om de parkeerpleinen wordt niet hoog. Hier kan nog 

overheen worden gekeken.  

Naar aanleiding van uw opmerking hebben we extra doorgangen 

tussen de stoep en de parkeerplaats gemaakt, zodat bewoners niet 

ver hoeven om te lopen. 

Ik zou graag zien dat het groen in de wijk meer kleur krijgt. Er wordt 

veel gekeken naar het plezier en behagen van de wijk bewoners, 

maar wat minder voor de dieren. 

 

Voordat het ontwerp werd gemaakt heeft onze ecoloog een 

uitgebreide inventarisatie gedaan in de wijk. Deze is als uitgangspunt 

gebruikt bij het maken van het ontwerp. Het ontwerp is vervolgens 

met de ecoloog afgestemd om zoveel mogelijk kansen te benutten. 

Onze uitgangspunten voor het groen zijn ecologisch waardevol en 

goed te beheren/zoveel mogelijk onderhoudsarm. 

Het groen in de wijk wordt nu niet goed beheerd. Bosschages 

worden te hoog en te breed, waardoor het overzicht en de 

veiligheid in de wijk afneemt. Er mogen wel meer bomen worden 

geplant om geluidsoverlast van studenten weg te nemen.  

Bij het nieuwe inrichting van het groen wordt gekozen voor 

beplanting die goed kan worden beheerd. 

 

Op het plein van de Spaanse Aakstraat zijn naar mijn idee teveel 

parkeerplekken ingetekend. Op het plein staan nu nooit meer dan 

17 auto’s geparkeerd. Daarom denk ik dat 20 plekken ruim 

voldoende is voor het plein. Ik zou het plezierig vinden als er meer 

ruimte ingetekend wordt voor groen. In welke vorm dan ook! 

Naar aanleiding van uw reactie hebben we een aantal 

parkeerplekken vervangen door meer groen. Aan het begin van het 

plein hebben we de plantvakken met beplanting vergroot. 

Speelplekken  

Over het algemeen ziet het er mooi en keurig uit! 

Ik denk alleen dat de speeltuin die aan de Eikenlaan grenst een te 

Naar aanleiding van uw reactie en vergelijkbare reacties van andere 

bewoners hebben we samen de plek bekeken. We hebben in het 
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groot 'vaste planten vak' heeft. Deze speeltuin is altijd helemaal vol 

met kinderen t.o.v. de speeltuin zuidelijk van de abeelstraat. 

Misschien is het een optie om de grootte van het 'vaste planten vak' 

van deze speeltuin te beperken om (net zoals aan de abeelstraat) 

de speelruimte voor de kinderen te vergroten. 

ontwerp wat meer ruimte gemaakt voor spelen, door de beplanting 

in het midden naar de zijkant te brengen. Er komt een nieuw 

speeltoestel en we gaan kijken of we een aantal van de huidige 

toestellen kunnen hergebruiken. De heuveltjes die we voorstelden 

hebben we weggehaald, zodat er ruimte is voor een schommelen, 

voetballen en samenkomen met buren. 

Op het grote speelveld zou ik graag fitnesstoestellen willen zien en 

ruimte voor scholieren om te sporten. Ook kinderen moeten hier 

kunnen spelen. 

Bij deze plek zou een watertappunt een goed idee zijn. 

Het voorstel is om het centrale veld in de wijk geschikt te maken voor 

spelen, sporten, ontmoeten en ontspannen. Het veld wordt glooiend 

aangelegd met een aantal speeltoestellen. Naast de voetbalkooi 

komen een aantal sportelementen, zoals bankjes om buikspieren te 

trainen. Verder komen er bankjes en misschien een picknicktafel.  

Een bankje extra zou mooi zijn, ook aan de buitenranden bij het 

water langs. Ook voor mensen minder mobiel zijn en zo een stop 

kunnen maken. 

Ik verwacht dat de boom die voor mijn huis is getekend veel van het 

zonlicht blokkeren. En mijn woning is al niet bepaald heel licht.  

Kan het grote speelveld een losloopgebied worden voor honden? 

  

  

 

Er komen bankjes bij de speelplekken. Bij de rand langs het water zijn 

in het verleden op verzoek van bewoners bankjes weggehaald, 

omdat dit een hangplek werd voor dealers en gebruikers. 

De boom die schuin voor uw woning is getekend wordt niet hoog en 

zal niet voor schaduw in uw woning zorgen. 

Het grote speelveld wordt geen losloopgebied. Bewoners geven aan 

dat zij nu veel overlast ervaren van hondenpoep. We willen 

voorkomen dat spelende kinderen, bewoners die hier picknicken of 

sporten hier overlast van ondervinden.   

 


