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2

Vervanging speelelementen

2.1

Optie A: Naar aanleiding van parctipatie kinderen

2.1.1

Individuele meningen
Antwoorden
Wordt een mooi en compleet speeltuin voor alle leeftijden
Leuk ontwerp, maar gelegenheid voor jongeren (ouder dan 12 jaar) ontbreekt = basketbalveld.
Op 100 meter afstand en 40 meter afstand zijn andere speelvelden te vinden. Het voetbalveld TvP en de
speeltuin aan de Dr. De Visserstraat. Er zijn dus al veel speelplekken voor kinderen. Dit is geen kwaliteitsverbetering, maar een kwantiteitsverbetering. Juist de balans zou mooi zijn, waar kinderen, jongeren en
ouderen elkaar ontmoeten en samen kunnen spelen. Tafeltennis en basketball lenen zich hier goed voor.
Teveel op kinderen gericht, te weinig op andere leeftijden
Voor enkel jonge kinderen is optie A prima. Maar ik mis dan wel de uitlaatklep mogelijkheid voor andere
leeftijden. Meer integreren op het voetbalveld is lastig. DEze wordt heel goed al heel veel gebruikt. Het meest
voor voetbal maar ook hockey martial arts enz.
Mooie verdeling van speeltoestellen voor alle leeftijden. Wat mij betreft een speelplek die in de hele wijk
mist. En met kleine kinderen in verschillende leeftijden een opvulling van een gemis!
Goede optie.
Jammer van het ontbreken van een basketbalveldje.
op zich leuk plan maar weinig voor oudere kinderen en volwassenen. Wel ook graag normale schommels (3?)
want dat is ook leuk
Beste voorstel, dit heeft de wijk nodig. Een speeldernis was nog mooier geweest
Super leuk! Enige nadeel zijn de onverharde paden, waardoor er niet gestept of geskate kan worden. Leuk
dat leeftijden samen kunnen spelen. schommel ook top!
Dit biedt niets aan jongeren en jongvolwassenen. Het draait niet alleen om kleine kinderen.
Veel geluidsoverlast door gegil, hoe meer toestellen hoe meer kinderen. Een bertje is echt niet erg, maar
kent zijn grenzen...
Kunnen de speeltoestellen niet tussen de bomen?
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Antwoorden
Dit vinden we fijn voor de kleintjes, maar zo is er niks voor de jongeren. Erg vervelend. Ook zou het jammer
zijn als dat leidt tot meer vandalisme -- zeker aangezien de speeltoestellen als we het goed zagen ook
gesloten buizen hadden. Kan me voorstellen dat die binnen no time vol liggen met rommel/lachgascanisters.
Misschien mist een plek voor jongeren
Vraag me af of de ruimte onder de bomen ook gebruikt kan worden en daar bijvoorbeeld de klimhut te
plaatsen. Er zijn ook speeltuinen gewerkt wordt met het verhogen van de bodem en waar je aan 1 kant ervan
af kan glijden etc.
- ziet eruit als er veel mogelijkheden zijn voor meerdere leeftijdsgroepen.
Ik vind dit een goed plan: meer voor jonge leeftijden, diverse speeltoestellen, grotere speelruimte dan we in
de wijk tot nu toe hebben.
Schommel zou een mooie aanwinst zijn!
groenbehoud is erg belangrijk, geen bomen kappen, basketbal blijven, maar gescheiden van kinderen,
positief is genoeg bankjes in ontwerp . minpunten jammer dat natuur niet gecombineerd kan worden met
spelen, zoals in kleiweg kwartier.
basketbal wordt ELKE dag gebruikt dus mag/moet blijven, waar maakt niet zo veel uit
Goed voor diverse jonge bewoners. Weinig speelopties in omgeving waardoor dit een perfecte oplossing is.
Goed plan, eenduidige doelgroep. Veilig spelen is belangrijk
onderzoek naar wensen is niet volledig: jongeren/jongvolwassenen is niet meegenomen dus het
uitgangspunt is volgens mij niet helemaal juist. Schets mist dus eea voor jongeren.
Voordeel diverse speelvoorzieningen voor kinderen. Nadeel geen plek voor (jong)volwassenen. basketbalveld
wordt gemist. begrijp dat basketbalveld beangstigend werkt voor kinderen. OPtie C goede optie. Mogelijkheid
verharding groen uit te voeren van het basketbalveld? Verharding anders dan paden past niet in het
bestemmingsplan. de basket(s) als bouwwerk geen gebouw zijnde wel.
geen enkele bewoners zijn hier niet in gehoord
vraag aan het Kinderdagverblijf en aan Vestia tov Tinus de binnen tuinen om daar nw toestellen te plaatsen
zodat kinderen kunnen kiezen waar ze kunnen spelen
ik heb niet mee kunnen praten maar wil geen groen opofferen bestaande materialen vervangen en daar blijft
het bij andere kinderplekken zoeken id wijk en deze verder ontwerpen
tijdspad van voor de zomer is echt tekort om draagkracht te krijgen volgend jaar is realistisch met elkaar als
bewoners de wijk in en andere plekken bekijken
Niet nog meer speeltoestellen aub, dat trekt nog meer kinderen en de geluidsoverlast is - naast de opvang echt al teveel. En de mix met andere doelgroepen maakt het juist ok nu., je gaat nu doelgroepen splitsen ipv
doelgroepen samen laten leven.
Kinderen kunnen straks ook op de hofbogen spelen.
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Grootste voor- en nadelen nav groepsgesprekken
Antwoorden
Voordelen /
mogelijkheden

- Verbetering van speeltoestellen. Kinderen onder de 4 jaar kunnen nu op weinig
elementen spelen.
- Scheiding van verschillende leeftijden is een voordeel.
- apart deel voor de jongere kinderen
- 3 extra bomen en meer speels groen, beter bij het park betrokken
- nieuwe speeltoestellen wat meer uitdagend
- meer groen/groen behoud en behouden van plek

Nadelen /
bezwaren

-

je bent het basket kwijt
gemis voor oudere doelgroep
gemis basketbal die veel gebruikt wordt
ruimte voor kleine kinderen om bijvoorbeeld te fietsen. Staat best vol in het ontwerp
meer toestellen, meer kinderen = meer overlast

2.2

Optie B: Advies bewoner Groene T

2.2.1

Individuele meningen
Antwoorden
De basket neemt zo veel te plaats in en er blijft te weinig speelruimte voor kinderen over
Dit is alleen een draaiing van het basketballveld en geen plan. Dit is NIET van de Groene T, maar een
persoonlijk advies.
Basketbal is mischien too much naast voetbalveld
Niet wenselijk. In mijn optiek geen eens een optie. Noch vlees, noch vis.
Basketbal jaagt mijn kinderen angst aan. Dus dichtbij de speeltoestellen lijkt me dat lastig.
Geen vernieuwsing van de speeltoestellen?
Kan het basketbalveld niet worden verplaatst naar achter de goaltjes op het voetbalveld?
Het draaien levert nog meer last op voor de (kleine) kinderen.
lijkt niet echt een serieuze optie
Basketbal loskoppelen van speelsituatie. Basketbal bij speeltoestellen is niet gewenst. Ons kind kreeg pas een
bal op haar hoofd.
Dit is inderdaad geen goede oplossing / optie.
Dit vind ik het beste. Laat de verschillende groepen met elkaar in contact en splits ze niet. Vraagt zoals uit
discussie net blijkt nog wel meer doordenken.
Nadeel kun je wegnemen door op andere plekken toestellen te plaatsen
Als de speeltoestellen volledig verdwijnen dan is dat een onwijze gemis voor de buurt. Wij zitten zelf
meerdere malen per week met onze twee kinderen daar; het is fijn dat iets zo dichtbij zit. Anders moeten we
voor een vergelijkbare ervaring naar de Noorderhavenkade of de Vroesenpark, en daar moeten we toch veel
meer tijd voor uittrekken.
Vraag mij af hoeveel kinderen basketballen?
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Antwoorden
Ik begrijp deze optie niet helemaal; ik zie geen speeltoestellen en alleen een basketbalveld, dit zou ik een
gemiste kans vinden.
Combi niet wenselijk. Onderzoek verplaatsen naar voetbalveld of elders in de wijk.
Draaien van het basketbalveld geeft veel voordelen
Less is more, laten we vooral niet doorslaan in het iedereen naar zijn zin te moeten maken s.v.p.
Dit gaat nu ook prima. Ik zie dagelijks leeftijden door elkaar heen. Ik denk dat vooral de indeling niet handig is
en dat dit wel mag veranderen. Zonder dat groen sneuvelt.
Zoals aangegeven geen optie. Alleen voorstel het basketbalveld te draaien. Past niet met de overige
speeltoestellen.
is deze optie wel goed doordacht? hij is wel het minst van allemaal uitgewerkt en wordt erg negatief
gepresenteerd. volgens mij is hier meer creativiteit nodig...

2.2.2

Grootste voor- en nadelen nav groepsgesprekken
Antwoorden
Voordelen /
mogelijkheden

-

Nadelen /
bezwaren

Je hebt een verbeterd basket zonder groen in te leveren.
behoud van oppervlakte speelveld dus behoud van groen
spelende kinderen door elkaar heen gaat nu ook goed en is juist goed en helpend
naar elkaar
Ten koste van het groen is geen goed besluit
Er id alles voor alle leerlingen
Groep 8 is van mening dat: speeltoestellen en het basketbalveld gecombineerd
moeten blijven, zodat een brede leeftijdsgroep zich aangetrokken voelt tot de
speelplek. Verplaatsing van en/of kwartslag draaien van het basketbalveld tot net
onder de bomen zou hierbij meer ruimte kunnen creëren, echter zo min mogelijk
groen moet hiervoor opgeofferd worden

Is geen verbetering
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Antwoorden
Eigenlijk het allermooist. De groen wat onder de bomen weggaat zal her en der terug geplaatst worden
middels uitbreiding van bestaande vakken.
Deze optie geeft beide groepen kinderen/jongeren de gelegenheid om te spelen c.q. te sporten, dus een
mooie oplossing. De locatie van het nieuwe basketbalveld is een ongebruikt groen. Bomen gaan gelukkig niet
weg.
Teveel in het groen. bekend dat dit niet gewenst is, dus onbegrijpelijk dat dit voorgesteld wordt (ook het
advies van de ligging basketballveld is hier niet in meegenomen)
Opoffering van groen zou ik als laatste optie kiezen; er is al zo weinig groen in de wijk
Prachtig ontwerp en wat mooi dat jullie zoveel elementen hebben kunnen incorporeren. Doen.
Met name het element van de zandbank ontbreekt in mijn optiek. Iets wat een groot succes is in het
Vroesenpark. Je creeert sociale cohesie, plus de kinderen zijn er enorm tevreden mee.
Ik snap dat het voor jonge kinderen-ouders fijn is om geen basketbal bij kleine kinderen te hebben. Maar ik
zie ook echt de behoefte van jongeren en ook volwassenen om te kunnen sporten/ basketballen. Ik zie nu
bijvoorbeeld ook een hele grote groep calisthenics oefeningen doet bij huidige klim- slinger toestel. Een
bejaarde wijk bewoner hangt zelfs iedere dag ruim tien minuten aan het slingerende element. Kinderen zijn
natuurlijk heel belangrijk maar gezondheid mentaal en fysiek is dat voor iedereen. En veel mensen hebben
binnen niet de ruimte of geen tuin.
Mooi ontwerp. Fijn dat het basketbalveld er is. Moet er echt veel groen voor worden opgeofferd? Zo ja, kan
het dan niet naar het voetbalveld worden verplaatst.
Groene veld wordt niet gebruikt; om daar een basketbalveld te plaatsen is een goed idee. Alternatief is een
wilde tuin ipv het moeras die actief wordt bijgehouden.
Voor de directe omwonenden; ivm het beperkte licht door de hoge bomen zal ook in de zomer niet zo lang
worden gebasketbald.
Goed plan, wel ook hier graag normale schommels
Goede optie. Bestaande bomen wel behouden
Vind ik ook een mooie optie, er worden geen bomen gekapt zo te zien. Het gras is daar vaak kaal of met
hondenpoep, dus dit is een verbetering! Basketbal veld is ook leuk voor de oudere kinderen en jongeren en
ouderen om te gebruiken! Dus ook een top plan.
Beste optie voor alle leeftijdsgroepen
Lijkt mij een prima optie. Mooi ontwerp met veel toestellen en leuke ronde vormen. Als het basketbalveld
ergens anders geplaatst zou kunnen worden, omdat het goed gebruikt wordt, maar idd niet naast de
speeltoestellen voor de kleintjes. Geen idee of dit dan de beste plek is.
Beter nog: basketbalveld met voetbalveld combineren
Nog minder groen in de wijk
Houd het wel bij 1 basket, anders worden de groepen groter. Dus meer geluidsoverlast en evt
hangproblemen
Dit heeft onze voorkeur. De basketbalveld is inderdaad niet handig zo dicht bij de speeltoestellen, maar het
wordt veel gebruikt. Het zou daarom ook erg jammer zijn als het helemaal zou verdwijnen, maar de huidige
situatie is ook niet ideaal -- eng voor de kleintjes en voor de jongeren die het gebruiken ook niet handig, ze
moeten de hele tijd de kleintjes in de gaten houden. We snappen dat dit ten koste gaat van wat groen, maar
het is sowieso een nogal drassig veld waar ook honden worden uitgelaten zonder dat er opgeruimd wordt.
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Antwoorden
zou het basketveld daar niet neer zetten, Zou het basketbalkorf integreren in een hekwerk met een goal , een
uitsparing in het hek met daarbij een korf
Minder speeltoestellen -> minder overlast
minder leeftijdsgroepen -> verspreiding naar andere plekkken
verspreiding, ook naar andere plekken in de wijk
Stel speelregels op om speelduur en zo geluidsoverlast en drukte te verminderen.
evt meer buiten sport mogelijkheden voor volwassenen.
Ik vind dit een ideale optie om alle leeftijden te bedienen. Ik moet hierbij wel toegeven dat ik niet aan het
veld woon, dus voor mij is het geen probleem als er een basketbalveld in het groen komt. Mogelijk is het een
idee het voetbal en basketbal veld te combineren.
Groep 6: goed ontwerp, basketbalveld weg van de kleine kinderen. Er wordt alleen gras opgeofferd toch? In
dat geval prima
Basketbal bij de kindertoestellen is geen optie bij toestellen voor kleine kinderen.
natuur en spelen kunnen gecombineerd worden
Optie om de speeltoestellen tussen de bomen te zetten?
Geen optie voor mij. Treurig om te zien dat de enige stukjes groen die we hebben verdwijnen. Is niet in lijn
met beleid van de gemeente zelf die wil vergroenen. Ik denk liever nog even terug naar de tekentafel voor
een betere indeling met behoud van het huidige oppervlakte
Goed idee als basketbalveld qua verharding een overwegend groene kleur krijgt (belijning andere kleur). Mis
wel een basketbalde met 2 baskets. Behoud bomen is van belang en afscherming met hagen, zodat de
dieren op de rest van het grasveld bescherming genieten. Dieren zijn net als kleine kinderen bang van een
basketbal en daarnaast ban van basketbal spelers.
dan heeft een ieder de ruimte
Dan is iedereen te vreden
er gaat al groen weg door de hofbogen opgang en dan deze ook nog

Optie C: Advies ontwerper
Voordelen /
mogelijkheden

- Duidelijk scheiding van de speeltoestellen van de basket.
- toename groen door drie bomen en speelsere groene afscheiding, beter
betrokken bij het park
- nieuwe toestellen, meer uitdaging
- speelveiligheid gewaarborgd
- Ruimte gecreëerd voor een basketbal plek op een groene-modderplek die nu
weinig tot zijn recht komt.
- ook voor basketbalspelers fijner om minder op kleine kinderen te hoeven letten

Nadelen / bezwaren

- Gaat ten koste van groen. En zal dit niet voor meer geluidsoverlast zorgen.
- Vermindering van groen maar in onze ogen wordt dit wel gecompenseerd. En is
het groen nu sneu groen.
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Algemeen over de drie ontwerpen
Individuele meningen
Ik denk dat het belangrijk is dat je iets buiten de box kan denken. de optie A is voor vrij jonge kinderen. het
voetbald veld heeft ruimte om te combineren met basketbal. en waar blijft de pingpongtafel die veel door
studenten wordt gebruikt als ik iets later in de avond van volkstuin naar huis rij.
Kan bij de keuze voor het ontwerp, de toestellen en materialen ook rekening gehouden worden met
geluidsoverlast voor direct omwonenden?
Teleurstellend dat dit het resultaat is van iets waar al een jaar over worden nagedacht. Adviezen zijn
nauwelijks meegenomen.
Alleen op kinderen gericht, niet op alle leeftijden. Er is een kans om mensen van verschillende leeftijden bij
elkaar te brengen.
Door welke leeftijden wordt het voetbalveld nu gebruikt?
Wij hebben wat algemene gedachtes geformeerd:
- het belangrijkste is dat het park voor alle leeftijdsgroepen "wat" te bieden moet hebben.
- Gedraaid basketbalveld met iets voor kinderen / jeugd?
- kunnen de onverharde paden doorgezet worden in het park?
- is 't zonnetje betrokken?
- kan het basketbalveld met het voetbalveld gecombineerd worden?
Het feit van een groene speeltuin, a la speeldernis met duurzame elementen is nog een optie.
Speeldernis! Dan kan het groen blijven en ontdekken kinderen natuur in de stad
Graag extra aandacht naar 'het moeras'; actiever onderhoud door de gemeente.
Ik vind groen in de wijk belangrijk, maar spelen en sporten in de wijk vind ik eigenlijk nog belangrijker.
Geen van allen. In optie A is geen rekening gehouden met alle leeftijdsgroepen die gebruik maken & de
wensen van omwonenden.
Optie B is onvolledig gepresenteerd.
Optie C is onwenselijk gezien de opoffering van het groen.
Een zandbak zou een mooie aanvulling zijn (of wordt dit dan een grote kattenbak?)
alle 3 optie vind ik ok zolang er BESLIST GÉÉN bomen gekapt worden
Graag rekening houden met leefbaarheid bewoners, kan het meer gespreid worden over de wijk?
Verplaats het basketbalveld naar het voetbalveld. Maak daar een groter sportveld van. Dan is er ruimte voor
voldoende speelruimte voor kinderen en blijft de basket behouden
Nieuwe compacte speeltoestel, 1e dat is weergegeven lijkt erg op wat er nu is. Is dat echt aan vervanging
toe? Ziet er nog goed uit.
De negatieve impact op de leefbaarheid in deze wijk is zo groot dat er naar alternatieven gezocht moet
worden in andere delen van naburige wijken speelplekken te realiseren. Er zal verdeeld moeten worden.
Daarmee moet speelplek zo klein mogelijk gehouden worden en is optie A, B en C naar mijn mening niet goed
en zal te veel overlast voor omwonenden opleveren
geen advies! bestaande toestellen vervangen groen behouden en id wijken eromheen straten naar
vernieuwing zoeken
graag ook de speel mogelijkheden verdelen over de wijk. Zoals insulindeplein!
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3

Kwaliteitsverbetering voetbalveld

3.1

Tips met betrekking tot spelende jeugd en hondeigenaren
Vraag 1: Voetbalveld blijft bestemming, alleen we kunnen er niet continu zijn om te handhaven. We
snappen eventuele overlast voor de spelende jeugd, maar hebben ook wel begrip voor de
hondeneigenaren. Heeft u nog tips voor ons?

Groepsantwoorden
Haal op een aantal plaatsen kleine delen van de omheining weg. Daarmee is het geen 100% afgesloten
terrein meer en is het voor de hondeneigenaren veel minder interessant om daar de puppytraining te doen
of de hond los te laten lopen. Maak de gaten wel zo dat de voetballer er geen hinder van ondervindt tijdens
het spelen en de omgeving er niet onveiliger van wordt door ballen die ineens de weg oprollen.
APV aanpassen dat honden er niet meer mogen komen. Alternatief bieden elders (gordelweg, wel omheind,
bv bij benzinestation) voor loslopende honden. Bord plaatsen verboden voor honden, net als in het prieeltje.
Gras rondom voetbalveld behouden, zorgt voor verkoeling en is leuk voor ouders te zitten, evt meer bomen
rondom het veld. Gaten en kuilen eruit. Wat voor rubberkogels zijn er gebruikt? Liever geen rubber meer op
het veld. Hegje uitbreiden dat bal niet wegrolt. Qua troep: leer elkaar kennen, spreek elkaar aan.
Voetbalveld blijft ook omdat deze multifunctioneel gebruikt wordt (martial arts-yoga-hockey).
Is het mogelijk om in de straten rondom dit park ook faciliteiten te creëren zodat ook buurtkinderen kunnen
kiezen waar ze gaan spelen. Dit heeft ook met wijkbestemming-mogelijkheden te maken. Vredesplein
wellicht?
Wij vinden eigenlijk geen hondenpoep op/bij het voetbalveld. De hondeneigenaren die daar soms met een
groepje honden even de honden laten ravotten passen over het algemeen goed op.
Hondenpoepwagen ook poep opruimen op t voetbalveld (maar kan ook tegenwerken..)
Bordje bij de ingang van t veld 'Niet voor honden'
Plaats een bord met een aantal spelregels. Dan is voor iedereen duidelijk wat wel en niet kan & dan kun je
elkaar daar op aan spreken.
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Groepsantwoorden
Plaats evt. nog wat bomen langs de haagkant Berkelselaan (misschien helpt het), maar uiteindelijk blijven
bewoners zelf verantwoordelijk voor goede geluidsisolatie van hun huis.
Aanpassen APV wat betreft de honden. Dit geeft voor iedereen duidelijkheid en houvast. Alternatief voor
honden op de gordelweg (hek erom heen)
Eens. De tips: honden niet op dat veld. Laat het recreatie blijven
- honden NIET uitlaten op voetbalveld (er is genoeg ruimte in de rest van de groene T). TIP: bordje met NIET
UITLATEN
- mbt geluidsoverlast van het voetbalveld: met name in zomer wordt er tot laat gespeeld. TIP: avondklok op t
veld tot 22 uur, materiaal van de doeltjes vervangen: minder galmend materiaal

3.2

Onderhoudswerkzaamheden aan voetbalveld
Vraag2: Zoals Ugur heeft verteld gaan we diverse onderhoudswerkzaamheden aan het speelveld
uitvoeren. Zien we iets over het hoofd wat u nog wilt meegeven?
Groepsantwoorden
de toegangspunten van het voetbalveldje, lopen onder - modderig
Onderhoud is prima
Modderpoel bij alle ingangen van t veld; graag semi-verharde ingangen.
Veld herstellen (glad en heel maken) Rubberkorrels verwijderen (mag op kunstsportvelden ook niet meer)
Openingen niet dichtmaken met ijzer maar evt sluisjes met heggen.
Een watertappunt
- opgangen van het veld en rondom de bankjes is het zeer modderig, daarom na regenbuien bijna niet
begaanbaar. TIP: grastegels
- brandplekken op het kunstgras
- meer prullenbakken plaatsen
- hekken houden zoals het nu is; we wensen GEEN volledige "kooi" om het voetbalveld (zoals bijv het Cruiff
court)
- Draai basket een halve slag als dat beter is. Wordt veel gebruik van gemaakt. Vaak op tijdstip dat kleine
kinderen er niet meer zijn. Dus dat zit elkaar niet in de weg.
- Plaats de tafeltennistafel op het veld onder de bomen. Problem solved.
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Mogelijke regels op een bord bij ingang voetbalveld
Vraag 3: Wijkagent en handhaving geven aan dat het voor hen eenvoudiger is om mensen aan te
spreken op hun gedrag wanneer er een bordje staat met bijvoorbeeld 10 regels. Welke regels moeten
er volgens uw groep zeker op staan?
Groepsantwoorden
1.

Tijdstip (uiterlijk tot 22:00 met een groep spelen) Qua geluid. Als er iemand alleen om veld heen wil
rennen om 23:00 is dat prima
2. Geen versterkte muziek
3. Ruim je eigen rommel op
4. Alcohol en drugsgebruik past niet op een sportveld
Wellicht op een bord symbolen gebruiken i.p.v. enkel tekst
Inspraak bij evenementen. En de hoeveelheid evenementen per jaar (zeker versterkt met geluid en
aggregaat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Houd het veld schoon en netjes. Afval gooi je in de prullenbak.
Honden niet toegestaan.
Fietsen en gemotoriseerde items niet toegestaan.
Muziek draaien is niet toegestaan.
Behandel elkaar met respect. Hier speelt iedereen met iedereen.
Beperk geluidsoverlast voor de omwonenden. Hou het rustig.
Het nuttigen van drank of gebruiken van drugs is niet toegestaan.
Tussen 22:00 uur tot 08:00 uur is het stil en wordt er niet gespeeld.

Bord is goed idee. Hoeft niet de 14 regels van Cruif.
1. Troep opruimen aub
2. Past u op uw hond? Poep graag opruimen!
1.
2.
3.

Denk aan de buren wb geluidsoverlast.
RUIM JE ROMMEL OP!
Wees aardig voor elkaar.

Room 3: Graag meer toezicht en ga met bewoners in gesprek. Er zijn wat afspraken gemaakt en deze zijn
helaas nog niet uitgevoerd zoals regels speeltuin. Directe bewoners hebben erg veel geluid overlast (overdag
kinderen- avond hangjongeren), ook van de evenementen.
Bordje met regels is wenselijk. Met bijv: tijden, hoe we elkaar aanspreken, over afval, drank, drugs, geen
fietsen en gemotoriseerde voertuigen/jes, geen muziek.
We willen geen regels. Alleen een verboden voor honden bordje
TIP: standaardregels van het Cruiff court kopieren en zie antwoorden vraag 1 : Geen honden op het veld. Niet
spelen na 22 uur. Niet barbecuen. Ruim je rommel op.
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Kwaliteitsverbetering groen

Wat moeten we volgens u nog meer meenemen in onze voorbereiding voor de bewonersavond na de
zomer die in het teken zal staan van het Groen in de Tak van Poortvliet.
------------------------------------------------------------------------------------------------Zaken die we sowieso meenemen zijn;
- Het is geen herinrichtingsplan, het gaat om het onderhoud
- Invulling geven aan de 'wijkverrijker.'
- Het voorstel van de Groene T.
------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoorden
Investeer als gemeente echt op meer groen en speelplekken op meer plekken in de wijk(en). Dit zorgt voor
een veel betere balans in vraag en aanbod.
Er wordt gezegd dat er weinig speelplekken zijn in Bergpolder. Ook werd in het begin gezegd dat dit de enige
plek is voor kinderen in de buurt. 100 meter verderop op de Dr. De Visserstraat is een speeltuin met glijbaan
en wipkippen. Zo te horen is de gemeente hier niet van de op hoogte. Investeer ook in andere plekken in de
wijk in plaats van alles op één plek te concentreren.
Nog uit het groepsgesprek, dit konden we niet kwijt, dus even hier: Ons groepsgesprek: duurzame materialen
(geen plastic), denk aan de uitstraling van het park, maak er een gecombineerd pleintje van, voor
verschillende doelgroepen (niet alleen kinderen), werk samen met liskwartrier, daar worden speelplekken
weggehaald, zodat kinderen hiernaartoe moeten komen, zachte ondergrond basketballveld. Gewone
schommel is ook ok. Waar we niet uit waren: sommige vinden dat opofferen groen best kan, sommige geven
dat kinderen soms wel bang zijn voor een basketbal.
Gebruik van geluiddempende materialen/oppervlakken
Rekening houden met klankkast. Geluid park komt hard binnen bij bewoners.
Lijkt me ook leuk om de ervaringsdeskundigen uit de wijk / experts te horen. Bijvoorbeeld de mensen die nu
het tuintje op de kop onderhouden.
concrete voorbeelden wat er mogelijk is op bepaalde plekken. Zoals wat mogelijk is in het "moeras"
-maai- en snoeibeleid van de grasvelden; ons inziens te vaak en te kort gemaaid en gesnoeid wat de insecten
en het zicht niet ten goede komt
-aandacht voor een mooi plan tussen de bomen aan de Tak van Poortvlietstraat (naast het speelpleintje).
Zonde dat dit veld nu niet efficient ingericht is waardoor het met name als hondenuitlaatplaatst gebruikt
wordt.
-plan omtrent honden uitlaten: misschien instructies waar honden wel goed losgelaten kunnen worden (bijv
aan de Gordelweg). liefst geen losse honden op de groene T
Let op het type bloeiende planten. Ivm plukken voor thuis in de vaas.
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Antwoorden
misschien bestaat er groen wat geluid kan dempen?
Het vraagt goede afstemming met de inrichting van het nieuwe groen boven de Hofbogen
Geen groen opofferen. Wel heel graag een verbeterslag (kwaliteit) en toevoegingen in biodiversiteit.
Ik ben benieuwd wat mogelijk is in het donkere drassige gedeelte
Het minder maaien zoals nu al geschied is een goede eerste stap
Invulling geven aan de 'wijkverrijker.
Grote bomen niet weghalen, maar wel wat vaker bijhouden.
Neem de ontwikkelingen van het Hofbogenpark mee en de invloed van bewoners in activiteiten/gebruik en
de invloed die ze dar op kunnen hebben.
Geen aanvulling. Verrijking groen door onderhoud lijkt mij een goed idee. Bovenstaand groen is allemaal
mooi, kleurrijk en goed voor vlinders en bijen. Allemaal geschikt. Geen toename verharding voor verkeer en
geen bebouwing, dan is het geweldig.
Maaibeleid aanpakken
-Overzichtelijk groen; geen grote hagen of dichte struiken waardoor je een ruimte afsluit van toezicht.
Voorbeeld is prieeltje waar ik dagelijks troep vind van hangjongeren.
-Klimbomen voor kinderen
-Lekker veel gras voor kinderen om te spelen, om honden uit te laten (en wel poep opruimen!), en in de
zomer op een kleedje te kunnen zitten.
Eventueel bijdrage omwonenden in onderhoud
Kom met een lijst met bomen/planten die weinig onderhoud nodig hebben maar wel divers zijn.
Deze nieuwe vergroening wel afstemmen met speelplaats en voetbalveld, samenhangend geheel.
Houdt rekening met het plaatsen van extra vuilnisbakken om zwerfvuil tegen te gaan.
Houdt rekening met geluid en sociale veiligheid.
Maak gebruik van grastegels bij de ingangen naar voetbalveld en bij de bankjes, gaat modervorming tegen.
Aansluiten op plan Hofbogen
Continuïteit waarborgen van zelf beheer
Aanbieden van poepzakjes, hondenpoep groot probleem
Biodiversiteit, mogelijkheid van een pluktuin,
Hoe zou zelfbeheer met een grote groep geregeld-ondersteund kunnen worden,
Toename van nestkastjes
Ondersteunend voor mens en dier
-Terugkoppeling op het besluit pleintje
-Wat gaat de gemeente precies doen aan de biodiversiteit van de Groene T? Dat is mij nu niet duidelijk. De
insteek wel maar wat wordt het plan? Misschien kan dit gepresenteerd worden.
-Wat betekent het Hofbogenpark voor de Groene T? Dit heeft invloed op de rest van de besproken punten.
Participatie lijkt me mooi. Dat de bewoners betrokken blijven. Activiteiten die je met z'n allen kan doen, ook
met kinderen. Zoals bollen planten of snoeien, of opruimdag.
Bomen zijn van groot belang dus bestaande bomen moeten blijven en daar waar kan meer bomen realiseren.
Wat voor dieren leven er in ons park en wat willen we aantrekken?
Huidige planning snoeien: kunnen we schade beperken door nu in te grijpen op de snoeiplannen van komend
jaar?
Kunnen omwonenden bijdragen in het onderhoud om zo een hogere kwaliteit te behouden?
Regie bij de gemeente zou daarbij wenselijk zijn.
beter controlle en onderhoud op de leef klimaat!
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Feedback op de avond
Wat vond u van vanavond? Kunt u uw feedback geven?
Antwoorden
Goed idee om het verslag toe te sturen en daarna een avond te organiseren waar we ter plekke kijken en het
argumentatieschema en aanvullingen bespreken
Opzet net iets te compact, informatie is veel. Door de tekeningen met de 3 ontwerpen al eerder toe te
sturen, kunnen ideeen, meningen rijpen. Had dan ter plekke kunnen kijken of bij ontwerp 1- 2-3 er nu wel of
geen bomen staan. Tijd in de eerste en derde breakoutssesstie had langer gekund. Biodiversiteit &
onderhoud:. ideeen die later opborrelen heb ik niet kunnen delen omdat ik voorkennis miste dat is
jammerrken
Geslaagd! Ik kon de tekeningen van de speeltuin voorstellen alleen niet heel goed zien. Die waren wat klein.
Mooi gedaan
Bedankt voor de organisatie!
Interessant, Fijn dat we er bij betrokken worden. Het gaat tenslotte om onze dagelijkse leefomgeving. Top
dat dit soort avonden via zoom achtige constructies kunnen plaatsvinden. Dat maakt het laagdrempeliger. Er
zijn wel grote verschillen merk ik onderling. Ik zou willen meegeven dat we toch echt in een stad wonen en
dat dat geluid met zich meebrengt. Het verzoek tot helemaal geen speelgelegenheid is dan ook mijn inziens
wel heel extreem.
Een geslaagde avond, kleine clubjes via Zoom erg prettig, ook de inzet van spilter is fijn.
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Chatberichten uit Zoom
19:30:47 From Leon van Barneveld to Everyone : Ben nog even aan het eten, hij gaat zo aan
19:32:19 From Daphne Nieuwenhuijse to Everyone : Wat was het webadres waar we naartoe
moesten?
19:35:55 From Steven Wagemaker to Everyone : https://rotterdam.spilter.nl
19:36:12 From Steven Wagemaker to Everyone : 254541
19:36:37 From Stéphan Lam to Everyone : Wat zijn de groene stippen, Emiel?
19:37:02 From Steven Wagemaker to Everyone : De speelplaatsen zijn daarmee aangegeven
19:37:11 From Stéphan Lam to Everyone : Dan klopt het niet
19:38:46 From Mélanie to Everyone : Parkeerverbod? Is toch omgeven door parkeerplaatsen aan de
rand van het park
19:40:21 From Jan to Everyone : Zijn deze criteria ook verbonden aan aantal kinderen?
19:41:15 From Daphne van Zuilen to Everyone : welke leeftijd hadden de kinderen? Er zijn bv
regelmatig jongeren/tieners te vinden bij de basketbal
19:41:31 From Marike to Everyone : Zijn de verschillende leeftijden meegenomen? Ook jongeren en
jong volwassenen?
19:41:39 From Steven Wagemaker to Everyone : @Jan Alleen aan een bedieningsgebied
19:41:53 From Marike to Everyone : inderdaad de basketball hoop wordt dagelijks gebruikt
19:42:40 From Steven Wagemaker to Everyone :
19:42:24 From Steven Wagemaker to Everyone : @Daphne. Ik vraag het zo aan Emiel
19:42:41 From nv to Everyone : ping pong tafel en basketbal door jong volwassenen goed gebruikt
19:42:53 From Jan to Everyone : @steven, dank. Is wel raar vindt je niet?
19:42:59 From Mélanie to Everyone : Basketbal zie ik (jong)volwassenen gebruiken. Zou ik niet
schrappen.
19:43:56 From Al Makovec to Everyone : OK, hoeveel kinderen zijn "begroot" in onze wijk,
leeftijden?
19:44:06 From Marike to Everyone : Ik denk dat de huidige combinatie vooral de "niet leuk"
categorie voedt. kleine kinderen en inderdaad een basketbal die op je af komt kan
behoorlijk eng zijn. Maar dat maakt niet direct dat er in het park niet ook behoefte
aan de basketbal plek is.
19:44:56 From Al Makovec to Everyone : Wijkoverschrijdend, geeft meer kinderen die van de
plekken gebruik kunnen maken
19:45:11 From Steven Wagemaker to Al Makovec(Direct Message) : Ik moet dit even verder
navragen. Komen daarop terug
19:46:58 From Daphne van Zuilen to Everyone : En waar zijn de jongeren/tieners/jongvolwassenen
in dit ontwerp? Is met hen ook rekening gehouden?
19:47:42 From Steven Wagemaker to Everyone : Zeker. Die is naar aanleiding van participatie
kinderen
19:47:55 From Steven Wagemaker to Everyone : Daar gaat straks ook het dilemma over
19:47:56 From Daphne van Zuilen to Everyone : Is de verwachting dat dit meer kinderen gaat
trekken (van binnen of buiten de wijk)?
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19:47:58 From Mark de Deugd to Everyone : Mooi ontwerp, een goede aanvulling zou een zandbank
onder toestel nummer drie. Je merkt aan de speeltuin in het Vroesenpark dat dat een
enorm succes is voor de kinderen plus het sociale contact tussen de ouders.
19:48:29 From Jan to Everyone : Speeltoestellen lijken heel groot en kosten veel ruimte . Klopt dit?
19:48:30 From nv to Everyone : misschien een idee om met bewoners id wijk te kijken waar we wel
degelijk nieuwe uitdagende plekken kunnen creeren zodat de kinderen in eigen straat
kunnen spelen met nw elementen
19:48:58 From Martijn R to Everyone : Mbt groen: er is een groot groen veld onder de grote bomen.
Kan je de speelplaats daar door trekken? Er wordt namelijk nauwelijks iets met dat
veld gedaan. Met name omdat t daar erg donker is door de grote bomen.
19:49:01 From Dorin Heijboer to Everyone : Betekent dit dat er alleen groen bij komt en geen huidig
groen weg gaat?
19:49:22 From Mélanie to Everyone : Lage haag? Ivm veiliheid?
19:50:37 From Daphne Nieuwenhuijse to Everyone : Dat vind ons kind ook heel eng. Kreeg bijna een
basketbal tegen haar hoofd
19:50:44 From Dorin Heijboer to Everyone : Optie C neemt dus groen weg….
19:50:47 From nv to Everyone : niet op het veld we hebben bijna geen groen
19:50:57 From Jan to Everyone : Optie C betekent nog meer ruimte naar speeltoestellen. Kost t
groen!
19:51:07 From nv to Everyone : we willen vergroenen en we gaan ruimte weg halen
19:51:14 From Daphne van Zuilen to Everyone : Idee van nv lijkt me een goed plan. Het is hartstikke
gezellig, maar geluidsoverlast is nu al wel een ding... zeker naast de kinderopvang ook.
Als het nog drukker wordt met meer kinderen...
19:51:20 From Marike to Everyone : Dit kan een mooi deels compromis zijn. Het haalt niet de grote
oude bomen weg en is vaak na het voorjaar een vrij modderig grasveld omdat het zo
weinig direct zonlicht krijgt.
19:51:57 From Marjan to Everyone : bomen behouden ivm hitte en geluidsdemping effect bomen
19:52:00 From Dorin Heijboer to Everyone : Dat komt door het verkeerd maaibeleid van de
gemeente @marike
19:52:01 From Stéphan Lam to Everyone : Enige nuance: advies B is alleen advies geweest op ligging
basketballveld, niet over speeltoestellen.
19:52:11 From nv to Everyone : groene veld is drassig omdat de bladeren weg worden gehaald
zodat er voeding komt voor het groen en de dieren die er lopen
19:52:14 From nv to Everyone : egels
19:52:32 From Daphne Nieuwenhuijse to Everyone : Ik vind het een heel mooi ontwerp trouwens!
Ook C. Er is in de hele wijk geen enkele speeltuin met meer dan 1 speelelement. Om
maar niet te spreken van de miniglijbaan op het Insulindeplein
19:53:17 From theo eikenbroek to Everyone : Je kan ook eens kijken basketbal in comb. met
voetbaldveld. basketbal is niet voor jongere kinderen in het algemeen
19:53:58 From Martin de Jong to Everyone : https://rotterdam.spilter.nl
19:54:02 From Jan to Everyone : Dus er is alleen keuze uit deze voorstellen? Dat lijkt mij niet de
bedoeling
19:54:06 From Martin de Jong to Everyone : sessiecode 254541
19:54:32 From nv to Everyone : @jan nee idd
19:54:44 From Edgar Zaagsma to Everyone : Wie is Groene T?
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19:55:05 From René ten Brug to Everyone : Kan bij de keuze voor het ontwerp, de toestellen en
materialen ook rekening gehouden worden met geluidsoverlast voor direct
omwonenden?
19:55:43 From nv to Everyone : helaas worden de bewoners hiervoor wel gebruikt Groene T
19:57:18 From Jan to Everyone : ik herhaal Rene ten brug:
19:57:22 From Jan to Everyone : Kan bij de keuze voor het ontwerp, de toestellen en materialen ook
rekening gehouden worden met geluidsoverlast voor direct omwonenden?
19:57:38 From nv to Everyone : graag want hier worden we wel in gepasseerd
19:58:17 From theo eikenbroek to Everyone : ik denk dat het belangrijk is dat je iets buiten de box
kan denken. de optie A is voor vrij jonge kinderen. het voetbald veld heeft ruimte om
te combineren met basketbal. en waar blijft de pingpongtafel die veel door studenten
wordt gebruikt als ik iets later in de avond van volkstuin naar huis rij.
19:59:16 From Ellen to Everyone : graag nog een keer het emailadres om te reageren.
19:59:32 From Martin de Jong to Everyone : https://rotterdam.spilter.nl
19:59:40 From Martin de Jong to Everyone : sessiecode: 254541
19:59:57 From Stéphan Lam to Everyone : Nog even ter verduidelijking: optie B heb ik persoonlijk als
bewoner geleverd en niet als De Groene T.
20:01:51 From Merel Snel to Everyone : Kunnen jullie uitleggen wat Groene T is?
20:02:19 From Stéphan Lam to Everyone : https://www.degroenet.nl
20:03:51 From Mark de Deugd to Everyone : FYI - kort afwezig.
20:04:55 From Brigitte to Everyone : Kan het ontwerp nog een keer on screen?
20:22:41 From Steven Wagemaker to Everyone : 254541
20:26:23 From Fleur Blok to Everyone : Groep 8 is van mening dat:
20:26:58 From Fleur Blok to Everyone : Waar moeten we onze groepsmening neerzetten?
20:27:30 From Stéphan Lam to Everyone : Wij hebben dezelfde vraag :-)
20:27:35 From Jan to Everyone : Iedereen is er blij mee?
20:27:42 From Jan to Everyone : Wie dan?
20:28:18 From Daphne van Zuilen to Everyone : In onze groep zaten we niet volledig op 1 lijn, dus
hebben we de verschillende ideeën bij de verschillende opties gezet in spilter
20:28:39 From Martin de Jong to Fleur Blok(Direct Message) : Bedoel je dat jullie als groepje niet je
antwoorden / adviezen in rotterdam.spilter.nl hebt kunnen invullen?
20:29:57 From Martijn R to Everyone : Opgangen naar t voetbalveld zijn bij regen allemaal
modderpoelen
20:30:46 From hlooi to Everyone : waarom geen Cruijf court van maken?
20:31:14 From nv to Everyone : het bord en regels zou 4 jaar geleden al komen
20:56:35 From Daphne Nieuwenhuijse to Everyone : Dag allemaal, beetje onrustige avond met de
kinderen in en uit bed, dus ik ga nu uitloggen.
20:59:13 From Edgar Zaagsma to Everyone : Peter R. de Vries is neergeschoten.
21:00:22 From Jan to Everyone : De mensen die geen regels willen voor voetbalveld wonen niet
direct aan Tak v poortvliet en savornin lohmanlaan. Dus meningen moeten wel
getoetst worden of men direct last heeft of niet
21:00:50 From nv to Everyone : klopt
21:01:12 From Dorin Heijboer to Everyone : Dat was in onze groep ook het geval Jan
21:01:33 From nv to Everyone : Remmert is het mogelijk om bladeren van bomen te laten liggen
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21:03:54 From Mélanie to Everyone : Prieeltje voor in De Savornin Lohmanlaan was vroeger een
mooie tuin, met vier kwarten. Een groene tuin. Nu moestuintjes voor paar mensen. Ik
gun mensen best hun moestuin maar vond persoonlijk de tuin mooier. Heb zelf geen
tijd voor onderhoud. Heb een eigen tuin om te onderhouden.
21:04:39 From nv to Everyone : mee eens moestuinen aan het gordelpad is toch om de hoek
21:09:53 From nv to Everyone : en we hebben egels id wijk die niet op de bogen kunnen lopen!
21:10:00 From Leah Clarke to Everyone : `
21:10:08 From Marjan to Everyone : aanleg van magen is goed voor mussen
21:10:17 From Marjan to Everyone : hagen
21:10:32 From Leah Clarke to Everyone : Waar komt de wens voor biologisch geteelde planten
vandaan?
21:11:06 From nv to Everyone : 15 bewoners uit de wijk komen met een voorstel voor eigen beheer
mooi bewoners initiatief
21:11:31 From Jan to Everyone : Helemaal goed, NV!
21:12:15 From nv to Everyone : samen met groen beheer en Groen Noord
21:12:22 From Stéphan Lam to Everyone : @ Leah: De pesticiden die in de bloemteelt gebruikt
wordt is zeer slecht voor insecten.
21:12:27 From Marjan to Everyone : hoe zit het met plaatsen van schalen die door bewoners in
zelfbeheer genomen kunnen worden
21:12:51 From Edgar Zaagsma to Everyone : Welke planten zijn divers die weinig onderhoud nodig
hebben? Een lijst.
21:12:57 From Leah Clarke to Everyone : Dankjewel, duidelijk
21:13:10 From nv to Everyone : houd rekening met de warme dagen bomen geven verkoeling
21:13:35 From Martin de Jong to Everyone : https://rotterdam.spilter.nl
21:13:38 From Mélanie to Everyone : Voorbeeld planten aangegeven op de sheet zijn allemaal
mooi, kleurrijk en goed voor vlinders en bijen
21:13:47 From Judith Eyck to Everyone : Code?
21:13:50 From Martin de Jong to Everyone : sessiecode: 254541
21:13:57 From Dorin Heijboer to Everyone : Wanneer komt de terugkoppeling over besluit mbt het
pleintje?
21:14:42 From Steven Wagemaker to Dorin Heijboer(Direct Message) : Ik vraag het zo even aan
Ugur
21:21:09 From Marjan to Everyone : krijgen we de powerpoints en de chats toegestuurd om op een
ander tijdstip rustig te kunnen bekijken?
21:21:12 From Jan to Everyone : Op dit moment wordt tak van poortvliet weer leeggeschreeuwd
door kinderen Het is 21:21!
21:22:33 From nv to Everyone : heel veel mensen id wijk hebben geen internet
21:23:32 From Jan to Everyone : Echt uitzinnige gekrijs op dit moment weer
21:27:19 From Jan to Everyone : Weinig speelruimte???
21:27:44 From Al Makovec to Everyone : Fijne avond
21:28:15 From Marjan to Everyone : mooi gedaan
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