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- De participatie middag/avond was ingedeeld in drie participatiegroepen waarbij 
verschillende personen per groep aanwezig waren. Aansluitend werden de 
bevindingen uit de participatiegroepen teruggekoppeld naar de algemene 
klankbordgroep.  
 

- Participatiegroep openbare ruimte in aansluiting op de school: 
o In verband met verhindering van Saenredamcollege kunnen slechts enkele 

aandachtspunten worden besproken. Er wordt separaat met de school een 
afspraak gemaakt.  

o Besproken zijn onder andere de route die de scholieren lopen richting het 
winkelcentrum, de bereikbaarheid van de bussen voor schoolreisjes/uitjes en 
een mogelijke nieuwe westelijke fietsentree voor de school om fietsverkeer 
beter te scheiden van het autoverkeer.  
 

- Participatiegroep Park: 
o De bestaande speeltoestellen in het park worden zoveel mogelijk hergebruikt 

in het nieuwe park, met de mogelijkheid om er nieuwe toestellen aan toe te 
voegen; Ook wordt overleg met de bootcampinstructice voor bijzondere 
wensen. 

o Mogelijkheid voor inrichting van de speelplek middels een workshop met 
kinderen;  

o Het Elvis Presley park krijgt geen onderbeplanting zodat er zicht blijft op de 
speeltuin en het eiland;  

o Er wordt een voorkeur uitgesproken naar natuurlijke oevers, de natuurlijke 
oevers brengen voldoende bloemen en kleur in het park.  

o Verlichting van park en fietspad; plaatsing van meubilair, afvalbakken bij de 
entrees en een hondenpoepbak;  

o Mogelijkheden voor een vlonder met balustrade voor toegankelijkheid 
mindervaliden;  

o Voorkeurslocatie voor het prieeltje (hangplek voor jongeren) ;  
o Kansen voor handhaven Jeux du Boulesbaan. 
o Verplaatsen skatebaan, mogelijk naar een andere locatie buiten het 

plangebied. 
 

- Participatiegroep Plein/straten: 
o Zorgen over het gebruik van het plein door auto’s en brommers (shared 

space) ook daar waar het niet de bedoeling is;  
o Aandacht voor parkeerplaatsen nabij de kiosk en gewenste terrassen.  
o Wens voor een blauwe zone.  
o Terugkoppeling overleg met connexxion over de buslijn  
o De toekomstige inrichting van het talud naar het water.  
o De nieuwe brug richting Evean dient te voldoen aan de doorvaarhoogte 

conform gemeentelijke eis;  
o Locatie en voor de drie marktkramen en benodigde voorzieningen;  
o Locatie en type fietsvoorzieningen nabij de winkels.  

 
- Participatiegroep algemeen: 

o Is het mogelijk de in het verleden verwijderde treurwilgen terug te planten?  
o Globale planning: het voornemen is om na de zomer van 2019 in verkoop te 

gaan. De start van de bouw zal dan medio voorjaar 2020 zijn en de oplevering 
in 2021. Maar al deze genoemde data zijn voorlopig en is afhankelijk van vele 
factoren.  



o Voor de huurwoningen is waarschijnlijk een specifieke inschrijfprocedure van 
toepassing. Het is nog niet duidelijk welke Woningbouwcorporatie de 
huurwoningen gaat exploiteren.  

o Aandacht voor afstemming bouwwerkzaamheden met andere projecten in de 
wijk.  

 

 


