Antwoorden op reacties inloopavond 16 februari j.l.
In dit document vindt u de antwoorden/reactie op de (letterlijke) opmerkingen en vragen die zijn
ingediend tijdens inloopavond Herinrichting Zeeheldenpark d.d. 16 februari 2017. Ook de
opmerkingen die gemaakt/getekend zijn op de schetsontwerpposters zijn hierbij meegenomen. De
mensen die hun emailadres hebben genoteerd, hebben allen het antwoord op hun vraag ook via de
mail ontvangen. In dit document vindt u alle vragen en antwoorden (geanonimiseerd) onder elkaar.
De opmerkingen en vragen zijn in dit document gegroepeerd per thema. Opmerkingen en vragen die
sterk overeenkomen zijn samen beantwoord.
Tijdens de volgende inloopavond, die op 20 april gehouden zal worden, kunt u verder met elkaar en
de gemeente in gesprek over het ontwerp voor het Zeeheldenpark.

Bomen/struiken
- Wat klopt er van mededeling dat bomen aan Admiraal Banckertweg-zijde ziek zijn?
- Er is een schouw geweest omtrent eventuele zieke bomen. Is het verstandig om dit in het
ontwerp mee te nemen?
Er heeft een schouw plaatsgevonden om te bepalen of er vanwege de landelijke essentaksterfte er in
het Zeeheldenpark ook essen aanwezig zijn die deze ziekte hebben. Geconstateerd is dat de essen
op dit moment gezond zijn, dus zijn wij voornemens om de essen te laten staan.
- Struiken in de Tasmanstraat mogen (grotendeels of helemaal) weg.
- Meer bomen en struiken langs Tasmanstraat snoeien maar niet weghalen
Bewoners van de Tasmanstraat denken hierover verschillend. Daarnaast is de wens van bewoners
om een veilige fietsroute door/langs de Tasmanstraat te realiseren. Dit zal wellicht van invloed zijn op
de struiken die er nu staan in de straat aan de kant van het park. In overleg met bewoners zal bepaald
worden hoe we hiermee omgaan.
Meer bomen, maar wel licht en open houden (niet zoals v.d. Werfpark = heel donker) | Bomen?
Ja, maar ook de wat mooiere, dus liever 10 mooie dan 30 lelijke.
We zijn voornemens extra bomen te planten, waarbij we trachten bomen die ‘over zijn’ uit Leiden e.o.
te planten. De locatie van de nieuwe bomen is nu nog niet bekend, maar van belang is dat er
voldoende (zon-)licht in het park blijft.
Groen thema in park: eetbare struiken en bomen | Mooi in alle seizoenen, dus let op kleur, bloei
en blad. Dus alle seizoenen natuurgevoel.
De bloeiende planten die we voornemens zijn te planten zullen ook deels eetbare exemplaren zijn en
we streven er naar om planten te planten die jaarrond aantrekkelijk zijn.
Plukbloemen: gewoon dat je dat mag, een bloemetje. Handhaving is lastig, snap ik.
Het park is te klein om een pluktuin te creëren naast alle andere functies die gewenst zijn in het park.
De pluktuin dient bovendien omheind te zijn en/of er moet toezicht gehouden worden.
Graag grote bomen ipv veel kleine bomen
De bomen die nu in het Zeeheldenpark staan blijven staan. We gaan nog wel onderzoeken of (een
deel van) het ‘uitgeschoten’ struikgewas weggehaald moet en/of kan worden. De extra bomen die we
willen gaan planten zullen hopelijk grotere exemplaren die afkomstig zijn uit Leiden e.o. en ‘over ‘ zijn
(c.q. verplant moeten worden).

Extra groen tbv insecten en dan met name zorgen voor dracht in de late zomer en najaar. Een
mooie parkboom dat hier aan voldoet is de bijenboom: Tetradium Daniellii
Er zullen extra bomen geplant worden in het Zeeheldenpark. Omdat we trachten bomen die elders uit
Leiden e.o. verplant moeten worden, kunnen we nu nog niet bepalen of hierbij een zogenaamde
bijenboom bij zal zijn. Indien er nieuwe bomen geplant gaan worden zullen we deze wens
meenemen.
Ruimte inplannen voor een bijenstal? Aan de zijkant van het park, afgeschermd door een
hek/schutting. Mag ook in de Bontekoe.
Zowel in het Zeeheldenpark als in de Bontekoezone zullen we geen ruimte creëren voor een bijenstal.
De Bontekoezone en het park zijn te ‘klein’ voor het plaatsen van een bijenstal (Algemene Plaatselijke
Verordening). Daarnaast combineren de functies (sport/spel/activiteiten), die door de bewoners zijn
aangegeven als wenselijk in het Zeeheldenpark, niet met het plaatsen van een bijenstal

Fietspad(en)
- Fietspad langs de Admiraal Banckertweg vervangen door wandelpad
- Fietsdoorgang Tasmanstraat handhaven (leerlingen Bona enz. kiezen eerst de kortste route)
- Fietsroute langs de Tasmanstraat behouden maar wel afgescheiden van de auto/parkeren.
Langs de Admiraal Banckertweg geen extra fietsroute.
- Fietspad onderlangs en fietspad links buiten park om.
- Maak het fietspad aan de Tasmanstraat zijde, deze is dan goed verlicht en er is meer sociale
controle
- Belangrijk om fietsroute sociaal veilig aan te leggen: geen lage struiken + zeer goede
verlichting en ook ‘soepele’ route.
Tijdens de bewonersavond werd duidelijk dat het merendeel van de bewoners geen apart fietspad
langs de noordkant/ Admiraal Banckertweg (bedrijvenkant) van het park willen, maar dat de fietsroute
langs c.q. door de Tasmanstraat zou moeten komen. Wij hebben deze voorkeur overgenomen en zijn
nu aan het onderzoeken hoe we het fietspad het beste kunnen vormgeven en kunnen laten aansluiten
aan het fietspad langs het gebouw van Stedelijk Beheer en het fietspad bij de Bontekoestraat. Daarbij
zullen we ook de beide aansluitingen naar het park vanaf de Bontekoezone en de Evertsenstraat
meenemen, om te trachten deze te verbeteren qua toegankelijkheid en veiligheid (voor zowel fietsers
als –parkerende- automobilisten).
Hiermee wordt afgeweken van de eerdere inbreng van bewoners die graag het fietspad naar de
Admiraal Banckertweg verlegd wilden hebben.
- Fietspad recht door park niet aanleggen: sluit parkdelen op, economisch / verkeerstechnisch
nut niet aanwezig. Suggestie: vervang fietspad door wandelstrook (verhard = ook aanvoer
kiosk).
- Waarom een fietsroute door het park? Dat geeft ongelukken.
- Waarom een fietspad midden door park richting kiosk?
- Geen fietspad (die ’t park in 2 helften snijdt) door het park. Er om heen!! Zeer onveilig!!
Het pad ‘midden’ door het park richting de kiosk (optie 2) zal niet aangewezen worden als fietspad.
Veilige oversteek, dubbele drempel/fietsrotonde bij ingang park in de Tasmanstraat (komende
vanaf Trompstraat)
We onderzoeken op dit moment op welke wijze we deze oversteek en die bij de Evertsenstraat veiliger
kunnen maken.

Sport en spel
Bootcamp: zie ‘Retiro’park in Madrid – banken met trappers ervoor gemonteerd
We zijn voornemens om ‘bootcampelementen’ toe te passen in het park, maar niet voor één speciale
functie.

Sport: trampoline
In het park zullen er avontuurlijke speelaanleidingen voor 12+ kinderen worden aangebracht,
waarbinnen een trampoline o.i. niet past. Het idee zullen we aan het bestuur van speeltuin ‘Ons
Eiland’ doorgeven.
Sport: Klimwand
Vanuit dit project zullen we geen klimwand realiseren, omdat hierbij beveiliging aanwezig moet zijn.
Voetbalgelegenheid
Er zal een multifunctioneel sportveld worden aangebracht, waar dus ook gevoetbald kan worden.
Skaters
Er zal ruimte voor sport (bootcamp/skaten) en spel + een multifunctioneel sportveld komen.
Free running achtig parcours
Er zal ruimte voor sport (bootcamp/skaten) en spel + een multifunctioneel sportveld komen.
- In raadsbesluit staat: avontuurlijk spelen in de speeltuin tot 12 jaar. Buurt vergroenen/
ontmoeten in het park, dus avontuurlijk spelen niet in het park maar in speeltuin. Enkel vanaf
12 jaar en ouder.
- Avontuurlijk spelen hoort in de speeltuin. Jeugd van ongeveer 16 jaar hoort in het park,
jongere kinderen spelen avontuurlijk in de speeltuin.
- Avontuurlijk spelen hoort thuis in de bewaakte speeltuin | Denk aan Ons Eiland, avontuurlijk
spelen tot 12+ | Juist ook voor oudere kinderen. Aanvullend aan vernieuwde speeltuin.
Afstemmen met speeltuin Ons Eiland.
In overleg met o.a. het bestuur van de speeltuin Ons Eiland en buurtvereniging Zeeheldenbuurt is het
volgende besproken, dat ons inziens overeenkomt met hetgeen in het raadsbesluit is vastgesteld.
- Bontekoezone: kleinschalig en met natuurlijke speelaanleidingen (dus geen speeltoestellen) voor de
leeftijd 6 t/m 12 jaar (rolschaatsen, skaten).
- Zeeheldenpark: ruigere, natuurlijke en avontuurlijke speelaanleidingen voor de leeftijd vanaf 12 jaar
+ ruimte voor sport (bootcamp/skaten) en spel + een multifunctioneel sportveld. Het huidige omheinde
speeltuintje gaat weg. Voor wat betreft het wel of niet aanbrengen van ‘kleine speelaanleidingen’ voor
de kleintjes bij de toekomstige kiosk bestaat nog discussie. Tijdens de volgende inloopavond, die op
20 april gehouden zal worden, kunnen bewoners hun mening hierover geven.
- Speeltuin Ons Eiland: avontuurlijk spelen voor kinderen tot 12 jaar middels (‘natuurlijke’)
speeltoestellen.
Waterspeelplaats voor (kleine) kinderen ontbreekt
We zijn niet voornemens een waterspeelplaats voor (kleine) kinderen aan te leggen omdat deze veel
kosten met zich meebrengt qua onderhoud, relatief hoge herstelkosten heeft ivm kwetsbaarheid/snel
stuk is, en het park een te kleine omvang heeft voor een waterspeelplaats.
Voor grotere kinderen (bij de picknickplaats) meer technische waterbaan – schuiven – overloop
– bruggetjes enz.
Hiervoor geldt hetzelfde antwoord zoals hierboven aangegeven.
In de stad heeft de gemeente verschillende plaatsen, in banken bordspelen geplaatst. Kan dat
hier ook: spelbenodigdheden ophalen in de kiosk (statiegeld vragen, krijgen ze terug als de
spelstenen terug gebracht worden). Bankje staat er toch al, neemt geen plaats in voor de
grotere/oudere kinderen.
Wij zijn ook hier voornemens om op een of meerdere plekken in het park een bordspel te plaatsen.
Waar en op welke wijze zijn we nog aan het onderzoeken. Ook dit zal in het volgende ontwerp worden
meegenomen.

Buitenrand van het sportveld geschikt maken voor skaters/bootcampers
Er zullen in het park ruigere, natuurlijke en avontuurlijke speelaanleidingen komen + ruimte voor sport
zoals b.v. bootcamp/skaten en spel + multifunctioneel sportveld. Het gebruiken van de buitenrand van
het sportveld is een leuke suggestie en we zullen onderzoeken in hoeverre dit mogelijk is.

Kiosk
Algemene opmerking over de Kiosk:
De realisatie van de kiosk doorloopt een eigen traject dat is ondergebracht bij projectleider Saskia van
Hoore. Omdat er een aantal inhoudelijke vragen over de kiosk werden ingediend tijdens de
vorige inloopavond, zal Saskia van Hoore op de volgende inloopavond (20 april) aanwezig zijn voor al
uw vragen en opmerkingen.
Alle opmerkingen en suggesties die tijdens de inloopavond zijn opgeschreven (zie hieronder), hebben
wij met Saskia van Hoore gedeeld.
- Wat is het doel van de kiosk die zo klein is. Er is volgens JSO geen behoefte aan grote kiosk,
wat m.i. ook zo is. Echter waarom dan niet koffiedrinken in de speeltuin?
- Spelen in speeltuin, wat is functie van kiosk?
Er heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden naar de toekomstige locatie van de speeltuin en een
activiteitenplek in het park. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van dit onderzoek besloten de
speeltuin te behouden op de huidige locatie en een kleine kiosk te plaatsen in het park. Uit het
onderzoek bleek ook dat deze variant het meest haalbaar is en kan rekenen op het meeste draagvlak
in de wijk. Op dit moment wordt het vormgeven van de buurtfunctie van beide activiteitenplekken
verder uitgewerkt. Hiervoor is een projectgroep opgericht waarin alle buurtorganisaties zijn
vertegenwoordigd. De kiosk heeft een rol bij het faciliteren en versterken van buurtinitiatieven,
ontmoeten en sporten en bewegen.
Kiosk overbodig. Moet eerst het onderzoek afwachten over de beheermogelijkheid en
financiële kant.
De bewoners hebben via het locatieonderzoek in de buurt (augustus 2015-maart 2016) ervoor
gekozen dat er een kiosk in het Zeeheldenpark moet komen. Wij houden dan ook met het ontwerpen
van het park rekening met de komst van een kiosk.
Haalbaarheidsonderzoek voor kiosk loopt nog. Als dit niet haalbaar is (te weinig draagvlak)
komt die er dan wel?
De bewoners hebben ervoor gekozen dat er een kiosk in het Zeeheldenpark moet komen. Wij houden
dan ook met het ontwerpen van het park rekening met de komst van een kiosk. De realisatie van de
kiosk doorloopt een eigen traject. Vanuit dit project kunnen we dan ook geen antwoord geven op deze
vraag. Wel hebben wij de betreffende projectleider gevraagd om bij de komende inloopavond (20
april) aanwezig te zijn. U kunt uw vraag dan met haar bespreken.
Rondom kiosk: jonge kinderen in de speeltuin
In overleg met o.a. het bestuur van de speeltuin Ons Eiland en buurtvereniging Zeeheldenbuurt is het
volgende besproken, dat o.i. overeenkomt met hetgeen in het raadsbesluit is vastgesteld.
- Bontekoezone: kleinschalig en met natuurlijke speelaanleidingen (dus geen speeltoestellen) voor de
leeftijd 6 t/m 12 jaar (rolschaatsen, skaten).
- Zeeheldenpark: ruigere, natuurlijke en avontuurlijke speelaanleidingen voor de leeftijd vanaf 12 jaar
+ ruimte voor sport (bootcamp/skaten) en spel + een multifunctioneel sportveld. Het huidige omheinde
speeltuintje gaat weg. Voor wat betreft het wel of niet aanbrengen van ‘kleine speelaanleidingen’ voor
de kleintjes bij de toekomstige kiosk bestaat nog discussie. Tijdens de volgende inloopavond, die op
20 april gehouden zal worden, kunnen bewoners hun mening hierover geven.
- Speeltuin Ons Eiland: avontuurlijk spelen voor kinderen tot 12 jaar middels (‘natuurlijke’)
speeltoestellen.

- Kiosk voorkeur op locatie 1.
- Kiosk optie 1
De bewoners hebben tijdens de inloopavond vooral mondeling aangegeven er de voorkeur voor te
hebben de kiosk op locatie 2 te realiseren. Deze locatie heeft als voordeel dat het in het midden
(‘hart’) van het park staat en daarmee een centrale functie kan gaan bekleden.
Rondom kiosk: natuurlijke hoogteverschillen met walletjes van gras etc.
Op de locatie die is aangemerkt als ‘avontuurlijk spelen’ zullen we mogelijk hoogteverschillen
toepassen.
- Rondom kiosk: wel wat meubels, tegels, stoelen. Mag multifunctioneel
- WC in kiosk?
Alleen de locatie van de kiosk wordt in het ontwerp van het Zeeheldenpark meegenomen, niet de
kiosk zelf. Het ontwerp en de bouw van de kiosk doorlopen een eigen traject. Wij geven deze
vraag/opmerking wel door aan de projectleider die gaat over het ontwerp van de kiosk.
Kiosk. Is er toezicht?
Het realiseren van de kiosk zelf en alles wat daar mee samenhangt wordt apart georganiseerd en valt
dus buiten het ontwerp van een nieuw Zeeheldenpark (dan behalve dat we rekening moeten houden
met de locatie waar de kiosk komt). Wij geven uw vraag door aan de projectleider die zich bezighoudt
met de realisatie van de kiosk.

Honden
Op/bij hondenveld een wasstraat en een trimpark voor honden?
Vanuit de gemeente zal dit niet gefaciliteerd worden met name vanwege het budget dat beschikbaar
is.
Park Zeeheldenbuurt is aangewezen als losloopgebied met opruimplicht (website gemeente
Leiden)
In de nota Hondenbeleid, waarnaar verwezen wordt in die publicaties, staan kaartjes van de
voorstellen voor losloopgebieden. Op het kaartje van het Zeeheldenpark staat het huidige
losloopgebied getekend. Het voorstel is datzelfde gebied voorlopig te handhaven als losloopgebied
(dus niet het hele park). In de tekst van de nota staat onder meer: “Er wordt momenteel samen met
bewoners gewerkt aan een plan voor de herinrichting van het park. Daarin zal onder andere een
losloopgebied worden opgenomen.” Over de toekomstige omvang van het losloopgebied staat niets
geformuleerd. Het ligt voor de hand om ruimte te reserveren ter grootte van het huidige losloopgebied
(dus niet het hele park).
Toezicht en beboeten van hondeneigenaren die de poep niet opruimen! Actiever graag.
Wij hebben deze mededeling doorgegeven aan de afdeling Handhaving.
- Uitrenplek: toezicht. Laag haagje.
- Hondenuitlaat- /uitren met hek, enkel heg niet voldoende om veiligheid honden, verkeer en
kinderen te garanderen.
- Heg om hondenplek!!
- Hek om het hondenveldje
Vanuit de gemeente zal er geen toezicht op het hondenuitrengebied worden georganiseerd. We zijn
voornemens een heg/haag aan te leggen rondom het hondenuitrengebied waarin een hek/gaas
(onzichtbaar) verwerkt is zodat men niet gemakkelijk ‘door’ de heg/haag kan.
Klaphek als ingang van hondenspeelplaats.
We onderzoeken nog of er een (klap-) hek geplaatst zal worden bij het hondenuitrengebied. Er wordt
in ieder geval wel een heg/haag geplaatst om het hondenuitrengebied waarin een hek/gaas verwerkt
zal zijn, zodat dit het gebied voor loslopende honden markeert.

Hondenuitlaatstrook ontbreekt: agendapunt voor raadsvergadering, op herhaling, herinvoeren.
De gemeenteraad is voornemens om geen hondenuitlaatstroken meer aan te leggen en de huidige
stroken te laten verdwijnen. Dit is de reden dat wij geen locatie(s) voor hondenuitlaatstroken
meenemen in het ontwerp. Mocht de gemeenteraad anders beslissen zullen wij dit heroverwegen na
overleg. Het huidige losloopgebied voor honden in het park blijft gehandhaafd.
Heel het park is losloopgebied zie LD? 16-2-17 en gemeentesite Leiden gemeente. En dat met
kinderen. Vrachtwagenchauffeurs doen hun behoefte in het park (bosschages).
Het klopt dat het in de publicatie te-kort-door-de-bocht geformuleerd staat. Net als bij andere
gebieden (bijvoorbeeld Kooipark, park Cronesteijn, Morspark, Park Matilo, enz.) is onvoldoende
aangegeven dat het om delen van die parken gaat. In de nota Hondenbeleid, waarnaar verwezen
wordt in die publicaties, staan kaartjes van de voorstellen voor losloopgebieden. Op het kaartje van
het Zeeheldenpark staat het huidige losloopgebied getekend. Het voorstel is datzelfde gebied
voorlopig te handhaven als losloopgebied (dus niet het hele park). In de tekst van de nota staat onder
meer: “Er wordt momenteel samen met bewoners gewerkt aan een plan voor de herinrichting van het
park. Daarin zal onder andere een losloopgebied worden opgenomen.” Over de toekomstige omvang
van het losloopgebied staat niets geformuleerd. Het ligt voor de hand om ruimte te reserveren ter
grootte van het huidige losloopgebied (dus niet het hele park). Als B en W over een paar weken een
besluit hebben genomen over de inspraak op de nota Hondenbeleid, zal in de gemeentelijke
publicaties over dat besluit een duidelijker beschrijving van de losloopgebieden worden gegeven.
Per 1 januari 2017 is het gehele park Zeeheldenbuurt als losloopgebied aangewezen met
opruimplicht. Daarbij komen de ‘losrenstroken’ te vervallen. Zie gemeentelijke website. Hoe wil
je dan de honden uit het speelgedeelte houden wanneer daar geen hek om heen staat?. De
hondenuitlaat/speelplaats is te klein. Een hond-hek-rennen is geen bestaande combinatie. Een
hond moet rennen en achter een balletje aan. Zodra je in de hondenspeelplaats een bal gooit
vliegt die over het hek en de hond er achteraan. Honden die sportief zijn springen zo over een
hek. Waarom niet spelen omhekken?
Het B en W voorstel is om hetzelfde gebied als nu voorlopig te handhaven als losloopgebied (dus niet
het hele park) (zie ook antwoord hierboven). In het ontwerp van het ZHP zijn we dan ook voornemens
om het huidige uitrengebied min of meer te handhaven, met daarom heen een haag/heg die het
gebied markeert.

Indeling park
Combinatie spelen/picknicken/hondenrenveld/sporten is naar mijn mening niet goed.
Het ontwerp van het park is gebaseerd op de Wijkvisie Zeeheldenbuurt zoals die door de bewoners is
opgesteld. De gemeente tracht de elementen die de bewoners wensen zo goed mogelijk in te passen
waarbij van belang is dat er voldoende scheiding is tussen de diverse functies, zoals bv een heg/haag
om het hondenuitrengebied, zitgelegenheid om te picknicken, ruimte om te sporten en spelen.
Geen opening van de speeltuin aan de kant van de Heemskerkstraat
Deze opmerking hebben we doorgegeven aan het bestuur van speeltuin Ons Eiland.
Graag meer open / uitnodigende ‘entree’ bij de hoek Le Mairestraat (nu heel dicht door
struikgewas, je ziet nauwelijks dat er een groot park achter zit). Doorkijkjes.
In het ontwerp van de Zeeheldenpark onderzoeken we ook of het mogelijk is om de verbinding, en
daarmee ook een verbetering voor fietsers en voetgangers, tussen de Bontekoezone en het
Zeeheldenpark te realiseren. Dit betekent dat we hiermee hopelijk ook de entree van het
Zeeheldenpark verbeteren. Ook de randen van het Zeeheldenpark zullen meegenomen worden in het
ontwerp met als doel de zichtbaarheid van het park te vergroten.

Bankjes
Soort zitbank, boomstam of iets waar je even op kunt zitten, met kinderwagen of hond aan de
lijn.
In het volgende ontwerp zullen we meubilair, dus ook zitelementen etc meenemen.
- Waar komen de bankjes te staan?
- Plaats van zitbanken ontbreekt.
In het volgende ontwerp, dat u komende inloopavond zult kunnen inzien zal tevens het straatmeubilair
(dus ook zitgelegenheden) zijn ingetekend.
Anti zwerversbeleid: ronde zitbanken of bankjes om een boom heen.
Wij zijn aan het onderzoeken of we zitmeubilair kunnen plaatsen dat ronde vormen heeft. De
mogelijkheid hiertoe is afhankelijk van de kosten en de richtlijnen waaraan wij ons moeten houden tav
straatmeubilair.

Overig
Geen water want soms kids zonder toezicht en wordt snel vies – maar vooral voor de
veiligheid. Geen water in park.
Er zal in het Zeeheldenpark geen waterspeelplaats worden aangelegd.
Soort ‘ownership’ kweken in het park zodat buurt zelf actiever aangespoord wordt.
Deze wens geven wij door aan de buurtvereniging.
Iets van parkbord: dit park is de trots van de Zeeheldenbuurt, houd ’t schoon.
We zullen nog nader bepalen of een Parkbord, zoals dat vaker wordt neergezet bij/in Leidse parken,
ook hier geplaatst kan worden.
Plek voor hangjongeren
We creëren geen specifieke plek (huisje o.i.d.) voor hangjongeren.
Mooi plan! Met avontuurlijk spelen + kiosk etc.
Dank voor uw enthousiaste reactie!
Fietsenstalling/rekken
We zijn voornemens om bij de kiosk en het voetbalveldje fietsvoorzieningen te plaatsen.
Goede verlichting in het park! Veiligheid!
In het park zelf zullen wij geen verlichting aanbrengen omdat dit een verstoring voor de aanwezige
dieren kan betekenen. Rondom het park en bij fiets- en wandelpaden is er voldoende verlichting voor
zowel fietsers, voetgangers als automobilisten.
Goed ontwerp! Schetsontwerp (voorstel). Weglaten: plek voor junks = hangjongeren
Dank u voor uw enthousiaste reactie. Daarnaast stellen wij ook voor aan de bewoners om geen
specifieke plek (huisje oid) in het park te realiseren speciaal bedoeld voor hangjongeren.

