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Aanwezig vanuit Gemeente: 

John Dibbits  Projectleider 

Marieke van Kan  Adviseur Spelen 

Anne-marie Cobussen Adviseur Groen 

 

Aanwezige bewoners:  

Ongeveer 15 bewoners en vijf kinderen. 

 

Opmerkingen: 

 Geef JOP een open karakter. Er wordt gedeald door jongeren, ook van verder weg. 

 Meer toezicht door gemeente, maar ook door bewoners. 

 Er is zorg dat door meer groen het plein meer gebruik gemaakt zal worden als hondenuitlaatplaats. 

 Sterredans maakt ook gebruik van het plein tussen de middag. 

 Bewoners genieten van spelende kinderen, van alle leeftijden. 

 Bang dat het plein te veel voor kinderen wordt ipv. dat het een jongerenplein is. Het moet een plek voor 

jongeren blijven. 

 Verlichting in de trap is stuk. De gemeente geeft aan dat dit te duur is om te herstellen. 

 Asfalt is lek (in relatie tot ijsbaan).  

 Kan het plein opnieuw beschilderd worden? 

 Er wordt soms in de bomen geklommen. 

 Ontwerpsuggesties: 

- Maak een extra eiland met groen. 

- Er is nogal wat vandalisme, zorg dat dit een item wordt bij het ontwerp.  

- Scooters van het plein afhouden, onmogelijk maken.  

- Alleen meer bomen planten op het plein. 

Samenvattend: 

Bewoners vinden dat het plein nu goed gebruikt wordt. 

Bijna alle bewoners vinden het een goed plan om het verhoogde deel te vergroenen. Belangrijkste item is het 

uitlaten van honden en de hondenpoep. Zal dit meer worden als het plein vergroend wordt? Zijn er afspraken 

tussen te maken om de hondenpoep tegen te gaan.  

Twee bewoners zijn tegen het plan vanwege de te verwachten van de hondenpoep. De andere bewoners 

willen graag vergroening. De meeste zijn ook bereid om te kijken of er onderling afspraken gemaakt kunnen 

worden over het gebruik door honden.  

 

Ontwerpadviezen: 

De veegwagen rijdt binnen via de zuidelijke toegang. Deze is breder. Vanuit deze toegang is een berijdbare 

strook nodig voor de veegwagens ed. om het speelveld beneden te bereiken.  

In het hoge deel wordt nu al veel gespeeld, en gefietst ed. Dat pleit ervoor om ook verharding te behouden. 

De rozen in de westelijke strook langs de muur zijn verouderd. Hier komt nieuw groen terug. We willen bomen 

aanplanten tegen hittestress. 

We maken in het hoge deel een ronde vorm met gras en bomen. Er kan ook een natuurlijk speelelement in 

gelegd worden, zoals een boomstam. 

 


