
Samenspraak #3: Presentatie Schetsontwerp Stadstuin door Carve 

 

Toelichting traject 

Samenvatting opgehaalde informatie samenspraak #1 en #2 

Herhaling van de 9 thema’s van de visie: leidraad voor het schetsontwerp 

Presentatie schetsontwerp 

Opmerkingen aanwezigen met cursief reactie Carve of gemeente. 

1. Ik zie geen verlichtingsplan?   

Dit is pas schetsontwerp, in de uitwerking wordt het verlichtingsplan meegenomen. 

 

2. Er is een parkeerprobleem op de Belgielaan, het lijkt nu of er P-plekken aan de noordzijde 

van de flat verdwijnen, dit is onwenselijk omdat er slechts 14 parkeerplekken voor 71 

bewoners zijn.  

Het is niet de intentie parkeerplekken te verwijderen, Carve zal dit nogmaals goed bekijken. 

 

3. Zullen er skaters op de hellingbaan gaan skaten?  

Carve zal in de uitwerking zorgen dat het materiaal onaantrekkelijk is voor skaters om vanaf 

te skaten 

 

4. Zijn er niet teveel trappen en te weinig hellingbanen?  

Er zijn maar liefst 3 hellingbanen. 

 

5. De bedriegertjes is een leuk idee maar de waterkwaliteit is daar onvoldoende goed voor.   

Het zal een gesloten systeem zijn – onafhankelijk van de vijver- met water dat voldoet aan 

alle eisen mbt speelwater. 

 

6. De waterkwaliteit zal niet echt toenemen omdat het systeem al afvalwater van de 

omliggende kolken krijgt.  

Carve beoogt wel door minimale beweging, toevoeging van waterplanten toch meer zuurstof 

en een kleine verbetering van de waterkwaliteit te bewerkstelligen. Indien dat niet haalbaar 

is, dan werken de waterplanten in elk geval geluidsverminderend en zorgen voor een visueel 

meer aantrekkelijk beeld. 

 

7. Nog steeds zien sommige bewoners niet of de uitzicht-belemmerende bomen voor hun 

woning wel/niet worden gekapt. Ze willen daar duidelijkheid over. Het gaat over 

honingbomen op noordwaarts en watercypressen op de Warande.   

De gemeente zal samen met de ontwerper én de bewoners een schouw houden met de 

tekeningen in de hand. Dit zal gepland worden in de uitwerkingsfase (een en ander conform 

advies Bomencommissie). 

 

8. Let u wel op de luchtroosters bij het balkon aan de Warande zijde?  

Ja, dat doen we 

 



9. Een van de wensen van bewoners en freerunners was: publieke toiletten. Die zien we niet 

terug. Zouden deze misschien in de MBO Rijnland paviljoens kunnen komen?   

Daar gaan wij niet over, maar MBO Rijnland. Daarnaast zijn in de noord-oost hoek openbare 

toiletten, gekeken zal moeten worden hoe deze beter toegankelijk te maken (mensen laten 

weten dat er daar openbare toiletten zijn) 

 

10. De freerunners zijn teleurgesteld. Alle objecten waar zij graag op trainen, lijken te zijn 

weggevaagd. Ze vinden het een kaal plan.   

Elger Blitz (Carve) gaat met hen in gesprek om te zorgen dat datgene wat zij zoeken, wel nog 

in de uitwerking van het ontwerp meegenomen kan worden. Hun positieve bijdrage aan de 

beleving van het park is van dusdanig belang, dat we zeker moeten stellen dat de freerunners 

graag in het park blijven komen. Tijdens de eventuele uitwerking van het schetsontwerp zal 

gesprek met de freerunners zijn.  

 

11. Noordwaarts zou meer open moeten: trappetjes naar beneden, daar komen veel shoppers.   

We hebben juist geprobeerd de entree aan de zuidoost hoek zeer toegankelijk en open te 

maken, daarnaast is er de grote hellingbaan en de entree aan de noordoost zijde. Dat leek 

ons voldoende. (In het publiek zijn veel verschillende meningen over wel/niet meer 

toegangen vanuit Noordwaarts.) 

 

12. Er is momenteel al veel overlast van jongeren die lawaaiig samenkomen. Men is bang dat dit 

zal toenemen bij het creëren van meer zitplekken.  

Er is door u expliciet gevraagd om meer, betere en meer diverse zitplekken in de beide 

samenspraak bijeenkomsten. Dat hebben we gedaan. Als ontwerpers kunnen we niet 

voorkomen dat hangjongeren ook gebruik maken van deze zitplekken. Hier is immers ook een 

belangrijke rol weggelegd bij handhaving. Wel letten we erop dat de zitplekken goed 

zichtbaar zijn vanuit verschillende kanten, dat er geen donkere of verborgen hoekjes in het 

ontwerp zitten. Ook zal er nog eens goed naar de exacte locatie van de zitplekken op het 

Noordwaarts. Dit zal in de volgende (uitwerkings)fase worden opgepakt. 

 

13. De bewoners voeren al gesprekken met handhaving en de wijkmanager over deze 

hangjongeren. Wensen als lichten s nachts uit, of verbodsborden m.b.t. alcohol of 

toegankelijkheid na zonsondergang, zijn daar geuit. Het zou handig zijn als de ontwerpers de 

resultaten van de gesprekken met handhaving mee kan nemen in het ontwerp.  

Dat beamen de ontwerpers. De gesprekken met handhaving zullen in maart verder gaan. De 

gemeente neemt actie  om ontwerpers aan (de resultaten van) deze gesprekken te koppelen.  

 

14. Zijn de kosten en het budget al vastgesteld?  

Nee, er wordt nu gerekend aan een raming. Dat moet goedgekeurd worden door de raad. 

Daarna pas is de vraag op welke manier het plan doorgang kan vinden. 

 

15. Kan er nog een hellingbaan in de zuid-westzijde vanaf de Belgielaan het park in lopen?  

Het hoogteverschil is te groot, dat zou een enorm lange hellingbaan worden.  

 

16. Is er beplanting die in verschillende seizoenen bloeit, zoals onder andere voorjaars bloemen 

(bollen)?  

Ja, daar is speciaal aandacht voor, maar dat zal pas in het beplantingsplan kunnen worden 

uitgewerkt. 



17. De mensen van DNRI rijden met fietsen en scooters vanuit de noord-oostzijde het park in.  

Ofwel de ingang van de fietsenstalling van DNRI zal veranderd moeten worden, ofwel de 

DNRI moet hun werknemers vriendelijk verzoeken af te stappen wanneer ze het park in 

moeten om hun fietsen te parkeren.  


