Fase 1: Overzicht input bewoners
Thema's

Groen en biodiversiteit
Locatie

Verkeer en parkeren

Straatbeeld en beleving

Samenkomen sport en spel

Klimaatadaptie en duurzaamheid

aantal keer
genoemd

Behouden

Jasmijnplantsoen
politieburo

XXVII
XIV
VII

veel groen
grote bomen
bestaande bomen en variatie daarin

IV

ruime open grasvelden (met verspreide
bomen) voor multifunctioneel gebruik

V
I
I
I
I

Huidig maaibeleid 50/50
Amerikaanse eiken en taxussen
oude bomen met roze bloesem
hoge bomen; schermen huis af
blij met de recent aangeplante
stoofpeertjes / fruitbomen

III

Parkeren voor de deur is erg fijn!
Losse, informele manier van parkeren.
Niet strak inkaderen
blij met gedeeltelijke afsluiting
Rond plantsoen bestrating, waardoor
je daar ook kan lopen
asfalt

II
Lijsterbeslaan

I

Lijsterbesplantsoen

I
I
XXXXIII
VII
IV
II

Postjesweg

Gevoel van ruimte en openheid
rustige wijk
lange zichtlijnen
veilige buurt

II

wijk is al mooi zo, behouden zoals het is

I
I
I

Straatbeeld met laankarakter
jaren 50 karakter
verkeersluwe straatjes
nieuwe inrichitng, straatstenen thv
acaciapad
vriendelijke uitstraling

Postjesweg
I
VII
VII
IV
II
I
I
I

Grasvelden voor sport en spel
Speeltuintje
Hondenveldjes behouden
diversiteit bewoners
goede wijk voor kinderen
fijne mensen
ruilkast/mini-bieb
Speeltoestellen, vooral tafeltennistafel,
worden goed gebruikt dus graag
behouden

I

Knelpunten
VI
V
Jasmijnplantsoen

IV
II

ZW-kant Meidoornpl
I
Bij het hondenveldje aan
I
het Jasmijnplantsoen
I
Postjesweg
I
berkenl

I
I
I

I

Sleedoornpl

I
I

geen fan van maaibeleid 50/50:
rommelig
uitdroging plantsoenen
Taxus mag gesnoeide (en neemt zon
weg van zonnepanelen)
bomen zonder plan geplant - afbreuk
historische opzet
te veel/te dikke heggen
bossage lager houden ivm wildplassen
fruitbomen trekken insecten
beukenbomen aan vervanging toe
overlast door bomen boven auto's:
poep ed
weinig onderscheid tussen de
plantsoenen
bomen toppen die voor zonnepanelen
zitten
schraal grasland' gaat hier niet werken,
wel wilde bloemen zoals langs
akkerranden. 's winters dode stengels
laten staan voor insecten. Voorlichting
hierover is nodig
hulst ten koste van andere struiken
snoeien van overhangend groen zodat
je er niet tegen aanloopt.

Lijsterbeslaan Diedenweg XIV
XX

onveilig punt door geparkeerde auto's
te hard rijden
op stoep parkeren, lastig voor
kinderwagens, rollators ed
parkeren is issue

IX
IX
sleedoornplantsoen,
V
geertjesw - lijsterbes
bv bij montessorischool,
Meid-Jasmijn
jasmijn/drouw,
sleedoorn/lijsterbes,
V
sleedoorn/meidoorn
sleedoorn/pootakkerweg
, postjes/lindelaan,
postjes/harnjes
II
II
I

sluipverkeer

onveilige kruisingen

gaten wegdek
te veel asfalt
auto's van flatjes parkeren in de wijk
Voor ouderen en mensen met
mobiliteitsbeperking zijn de naar 1 kant
hellende stoepen erg onhandig
laadpalen niet ten koste laten gaan van
overige parkeerplek
stoepen liggen schuin
drempel te hoog - slecht voor
bodemplaat auto

I
I
I
Postjesweg thv Lindelaan I
bv West-Meidoornpl

XIX
XVII
III
III

straatverlichting te fel
hondenpoep
auto's te prominent
stoepen hebben gaten en kieren
plantsoenen onnodig smal door
stoepen rond de plantsoenen
onverzorgde plantsoenen
lege ruimtes te groot
te kaal
dat het schuin afloopt

II

Jasmijnplantsoen
Lijsterbespl
Meidoornpl

I
I
I
I
VII
II

overlast hangplek
te weinig bankjes
weinig mogelijkheid om actief gebruik
te maken vd buitenruimte
speeltuin is vooral voor oudere
kinderen
weghalen van (ongebruikte) bestrating
(volleybalveld)

II
I
westkant
Meidoornplantsoen

I
IV

Veel verharding
aandacht voor muggen bij water
vasthouden
last van laag frequent geluid
(warmtepompen?)
rioolputten kunnen water niet aan
aandacht rattenplaag bij vervangen
riool

II
I
Postjesweg

I
I

Ideeën
XIV
XIII
XII
XII

Meer groen
Meer biodiversiteit
Meer bloemen (oa voor insecten)
meer biodiversiteit, maar mét behoud
van voldoende openheid en nette
uitstraling

X
X
VIII
VII
VI
V
III
III
III
III

III

Kamperfoelie

II
II
II
II
II
II
II
II
II

Sleedoornpl

II

Paardekastanje bij bankje terugplanten

I
I

Vleermuisvriendelijke lantaarnpalen
geen berken vanwege hooikoorts
plantsoen loopt schuin af, niet geschikt
voor balspel, dus benutten voor
biodiverse inrichting
gedeelte bomen/struiken maken
fruitbomen - samen plukken
plantsoenen moeten er verzorgd uit
zien
bossages - liever niet vanwege gebrek
aan overzicht, rommel achtergelaten,
hangplek.
Nieuwe beplanting evt. conform de
straatnamen
wormenhotels, composteerplekken,
ruimte voor kleine initiatieven
overleg met gemeente over
onderhoudsbudget: vaak gaat een goed
ontwerp de mist in vanwege gebrekkig
onderhoud
enkele (kleine) plekken met (bloeiende)
struiken
wat wilder
gebruiksfuncties toevoegen aan het
groen (spelen, sporten, bankjes,
pluktuinen),
Goede voorlichting over maaibeleid en
biodiversiteitsmaatregelen
onderscheid gazon, grasveld, ruige
begroeiing (zie input M. Borgesius)
niet werken met exoten
groenafval in wijk houden
in smalle straten géén laanbomen
more diverse planting schemes with
low maintenance cost
hedgehog highways ook door privé
tuinen
beheer met schapen

Lijsterbeslaan

I

Lijsterbeslaan

I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
X
VII
VI
bv. Lijsterb-Diedenw

V
V
V

IV
bv. Prunusstraat en
Goudenregenstr

meer parkeerplaatsen

III
III
III
III

auto te gast
bredere stoepen
Geen drempels
woonerf maken
bredere stoepen waar op geparkeerd
kan worden

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Drouwlaan-Diedenweg

eenrichtingsverkeer
Half-verhard parkeren langs de
plantsoenen
wegen versmallen
bepaalde wegen autoluw
maken/afsluiten
stimuleer gebruik eigen oprit, (evt. met
boete)
(op sommige plekken) trottoir langs
plantsoenen weg: ook goed voor
minder validen
De wijk moet beter ingericht worden
voor minder-validen, bv op hoeken
trottoir verlagen

IV

II
bv Pootakkerweg SleedoornplantsoenLijsterbeslaan

1/2 maaien, 1/2 bloemrijk grasland
meer biodiversiteit in de vorm van
bomen, hagen, perken
Meer en diversere bomen, bv noten
géén gezamenlijke moestuin
meer diversiteit in groen
laanthema uitwerken
kastanjeboom (terug)planten
meer groen in de straat, verkoeling in
hete zomers, en maakt hard rijden
moeilijker
meer (dichte) bessenstruiken voor
broeden en voedsel.
Meer bomen met behoud open
karakter
Voldoende gemaaide gazons zijn nodig
voor spontaan sport en spel (zonder
doelpalen oid) en spontaan
samenkomen
Borders met vaste planten
voedselbos
graag bomen in de straat
nieuwe bomen terugplanten voor
degene die weg zijn
groenbeheer meer ecologisch
(bladblaas- en bladveegterreur)
plantsoenen meer met elkaar
verbinden / als één geheel
(tussenstraten smaller of in beeld)
groencorridor
rozenperken terugbrengen!? Evt
onderhouden door bewoners
diversiteit in grassen en planten, hier
en daar wel ook struiklaag toevoegen
(niet ten koste van openheid

I
I

Kamperfoelie

I

Died-Lijsterb

I
I
I
I
I

I

I
I
I

verkeerstafels op (een aantal)
kruisingen
knip/onderbreking rijbaan, doorgaand
fietspad
1 weg weghalen bij plantsoenen
parkeren aan rand/geconcentreerd
drempels in doorgaande wegen
meer onderscheid in wegen (welke
doorgaand? welke kunnen smaller?,
borden waarop je je snelheid ziet
parkeren enkel 1 kant vd weg
30 km/u borden bij ingang wijk
schuin parkeren
plantsoenen verbinden zonder weg
ertussen (bv brug?)
woonerf maken Drouw-Dieden tegen
sluipverkeer
wegen mogen minder recht
groenstrook doortrekken tegen
sluipverkeer
parkeerruimte achter flats creeren
radius stoeprand vergroten
Minder doorgaande wegen
níet afsluiten
aanleg minder parkeerplaatsen per
woning/straat dan gemiddeld.
parkeren op de weg/stoep
formaliseren, liefst groen-parkeren
(maar alleen als groenbeeld
gegarandeerd blijft),
maak oversteek voor fietsers en
voetgangers naar/richting Eng en
Dreijen.
gebruik gebakken materialen voor
straten.
waterafvoerroosters die ín het
straatniveau zijn aangebracht en niet
eronder

straten noord-zuid

I

Drouwlaan

I
I
I
I

I

Drouwlaan

I

Meidoornpl

I
I

paralelweg Rbweg

I

Rbweg

I
I
I
I
I
I

paralelweg Rbweg

I
I
XI
X
VI
VI
III
III
II
II
II

Lijsterbeslaan

II
II
I
I

Meidoornpl

I

woonerf die trapsgewijs, afloopt of
oploopt.
voldoende P voor bezoekers
auto's dwars parkeren
Alle wegen doodlopend
De uitgang bij de Lijsterbeslaan
helemaal dicht
Alle wegen bestaan uit een fietsstrook
(fosforescerend materiaal) in het
midden en doorlatende bestrating aan
de zijkanten
parkeervakken maken in deel vh
plantsoen
extra parkeerhavens in plantsoen
Draaicirkel groter maken in bochten; je
raakt stoep
auto te gast straat maken
maak legale oversteekplaats richting de
Dreijen
géén woonerf: te veel bestrating
géén grote parkeerplaats maken
géén eenrichtingsverkeer juist om
knelpunten te vermijden
meer ruimte en voorrang voor
voetgangers en fietsers
stoepen anders leggen: 1 brede ipv 2
smalle
bredere stoep
een paar (zo min mogelijk centrale)
parkeerplekken om auto's op te laden
Graag klinkers, keuze klinker wel
belangrijk
Liever geen klinkers - gevaarlijk (voor
ouderen) / voorkeur asfalt i.v.m.
fietscomfort, geluidshinder
straatlantaarns vervangen voor
fraaiere, bv hout
waterpartij realiseren, bv zwemvijver,
waterretentie
Straatprofiel met heg tussen weg en
stoep
karakteristiek van de wijk behouden
(kijk naar historie!)
straatlantaarns met groen licht
straatmeubilair uit het zicht zetten
tegen verommeling
meer poepbakken plaatsen (werkt
beter dan uitlaatveld)
Grasplantsoen horizontaal (ipv
aflopend
Mooiere bestrating en stoep, integratie
met groen-blauwe maatregelen
Stratenpatroon niet veranderen
igv woonerf structuur parkeren
aangeven
graag iets doen aan overlast hangplek:
bankje verplaatsen? Verlichting?

I

Benut het hoogteverschil waar mogelijk

I

bakken met groen op straat
breng concept 'grasvelden met enkele
boomgroepen'terug
ondergrondse afvalcontainers

I
I
XIV

VI

IV
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
X
VIII
VII
VII
V
III
II

II

II
I
I
I
I

meer en divers zitgelegenheid, ook in
schaduw
speeltuin uitbreiden bv klimboom,
wilgenhut, boomhut, kabelbaan,
schommels, klimrek, speeltuin met echt
speelzand, brandweer paal, glijbaan,
wipkip, raceauto's die stil staan,
familieschommel, wipwap
skatebaan
plantsoen moet rustig blijven, geen
speelveld
buitenfitness
klein buurttheater en/of buitenbios
Speelplaats kinderen
meidoornplantsoen is goed. Hoeft voor
kinderen niet persé meer
speeltoestellen op andere plantsoenen
picnicbank op ieder plantsoen
meer beschutting (natuurlijke
begroeiing)
speeltoestellen voor oudere kinderen
Samenkomst sport en spel volwassenen
mag uitgebreid worden
voor kinderen, jongeren, volwassenen
én ouderen passend aanbod
meer speelplekken, op ieder plantsoen
iets anders?
multifunctionaliteit open velden
behouden, niet volzetten
jeu de boulebaan
voetbalveld met goals
hangplek maken voor oudere jeugd,
evt. 'mobiel
2maandelijke buurtbijeenkomst
zitkeien
zitbankje aan 2 zijden zitbaar
middelpunt Meidoornplantsoen voor
sport en spel reservereen
lichtgevende staven van Daan
Roosegaarde bij hangplek
buurtpreventie-app en AED voor de
wijk incl opleiden burgerhulpverleners
plantsoenen verblijfsvriendelijker: pad
erdoor?
Bij de bankjes een multifunctionele zit
annex-peuterspeelmogelijkheid,
stenen, stammetjes etc + kunst
hemelwater voor plantsoenen
gebruiken
wadi
laadpalen (icm lantaarnpalen?)
graag afkoppelen regenwater
LED straatlampen
kabelgoot in stoep voor laadpalen
lokaal energie opwekken voor
laadpalen
regenwater infiltratie plantsoenen
heeft geen zin vanwege lage
grondwaterstand (zie input M.
Borgesius, zij biedt aan mee te denken).
Evt. grassoort aanpassen? Franse
deskundigen vragen?
mogelijkheid bieden gebruik
regenwater in eigen tuin
warmte van buizen voor
stoepverwarming
Deelauto's
géén wadi
windtrees': newworldwind.com

