Beantwoording open vragen/opmerkingen
Schetsontwerp herinrichting Jaagpad
Er hebben rond de 180 huishoudens middels de vragenlijst gereageerd op het schetsontwerp.
Daarnaast hebben sommige bewoners tijdens de digitale inloopavond een reactie gegeven in de
chat. Al deze vragen en opmerkingen zijn in dit document gesorteerd op onderwerp. Reacties waarin
meerdere onderwerpen worden aangesneden, zijn daarom soms opgeknipt. Gelijksoortige reacties
van verschillende respondenten zijn niet samengevoegd, maar staan bij elkaar; gelijksoortige reacties
van dezelfde respondent zijn wel samengevoegd tot één reactie. Opmerkingen waarbij geen reactie
van de gemeente nodig is, staan onderaan dit document.
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de reacties. Wat er met de
beantwoording op de vragenlijst gaat gebeuren, staat achter iedere reactie aangegeven met een
nummer:
1. Reactie wordt ingepast in het voorlopig ontwerp
2. Reactie wordt niet ingepast in het voorlopig ontwerp
3. Reactie heeft geen relatie tot dit project
Als er geen nummer staat, heeft desbetreffende opmerking geen invloed op het ontwerp.

Reacties op ontmoeten
Reactie op vragenlijst

Reactie gemeente
Nr.

Moestuin
1.1 Mooi maar ik vraag me af hoe de 1
buurt tuinen te reguleren zijn?
Wie is daarvoor
verantwoordelijk? Wie heeft
‘recht’ om plantjes neer te
zetten enz.?

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.2 Hoe verdeel je een kleine ruimte 1
voor moestuin met zoveel
woningen?

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor

in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.
1.3 Kan iedereen een eigen stukje
moestuin krijgen, moet je je
inschrijven of is hij voor de hele
buurt?

1

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.4 Komt er een commissie die over
de moestuin gaat?

1

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.5 Wij zien persoonlijk niet de
toegevoegde waarde van een
moestuin. Hierbij is ook het
risico dat deze niet goed wordt
onderhouden. Ik zou meer
speelruimte voorstellen op deze
plek.

2

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.6 Ik ben heel erg benieuwd of er
1
echt vraag is naar een moestuin?
Een moestuin heeft onderhoud
nodig en ik heb mijn
bedenkingen of hier echt gebruik
van gemaakt gaat worden en wie
het gaat onderhouden? Ik ben
bang dat er naar een tijd niet
meer naar omgekeken gaat
worden en dat het verwaarloosd.

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.7 Wie gaat de moestuin
onderhouden, kinderen die het
vertrappen, ongedierte

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1

1.8 Hoe kunnen we zorgen dat de
1
jeugd tussen 4-10 de moestuinen
netjes houden en niet
vertrappen? Hoe werkt het
onderhoud hiervan?

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.9 Moestuin niet; op termijn niet
onderhouden

1

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.10 Wie gaat de moestuin
onderhouden?

1

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.11 wie onderhoud de moestuin
(onkruid- en
insectenbestrijding)??

1

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.12 Speelvelden vooral voor de jeugd 2
gebruiken! Moestuin wordt snel
rommelig!

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.13 De moestuinen en fruitbomen
lijken ons een slecht idee
vanwege het risico op ratten en

Indien de moestuin goed onderhouden wordt hoeft
dit niet te betekenen dat er meer ongedierte
aangetrokken wordt.

2

muizen. Misschien is alleen een
kruidentuin een beter idee.
1.14 Ik ben geen voorstander van
2
fruitbomen en moestuin. Er is nu
al teveel ongedierte zoals ratten
en muizen. En dan nog meer
lokmiddelen aanbrengen?

Indien de moestuin goed onderhouden wordt hoeft
dit niet te betekenen dat er meer ongedierte
aangetrokken wordt.

1.15 Moestuintjes in een buurt met
tuinen is ruimteverspilling

2

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.16 Iedereen heeft toch een eigen
2
tuin? Waarom dan een openbare
moestuin?

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.17 Een moestuin zie ik niet zo snel
zitten

2

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.18 Moestuin hoeft voor ons niet

2

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.19 moestuin is misschien passender 2
bij bottelarij

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet

voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie. Bij de Bottelarij is er te
weinig ruimte voor.
1.20 Moestuintjes leuk idee, maar
werkt het ook echt? Zijn er
ervaringen uit andere wijken?

1

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.21 Het zou leuk zijn als er een
1
buurtmoestuin komt, zoals bij de
speeltuin de Maanzaad in
Diemen Zuid

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.22 Moestuin(tje) te klein

1

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.23 Mocht de moestuinen nog meer 1
naar de sportlanen verplaatst
kunnen worden zou dat
gewaardeerd worden namens de
wissel 1,3,5,7,9

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1.24 Wat gebeurt er met de ruimte
voor moestuin, mocht er
onvoldoende animo voor zijn?

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

1

Jeu de boules
1.25 Is er behoefte aan jeu de boule?

1

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen.

1.26 Zonde van de ruimte van een jeu 2
de boules baan. in de Sniep zuid
wordt er nooit gebruik van
gemaakt.

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen.

1.27 Jeu de boules wat mij betreft
niet nodig

2

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen.

1.28 geen j-d-b-baan

2

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen.

1.29 Geen jeu de boules

2

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen.

1.30 Een jeu de boules baan in een
2
buurt waar voornamelijk
kinderen spelen, lijkt me
enigszins niet helemaal passend.

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen.

1.31 Tieners zijn meer geïnteresseerd 2
in trimtoestellen dan in jeu de
Boules

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen. Voor
trimtoestellen wordt gekeken naar mogelijkheden bij
het wandelpad langs de sportvelden.

1.32 De jeu de boules baan vind ik
niet passend in deze wijk

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen.

2

1.33 De jeu-de-boulesbaan voegt
totaal niets toe; meer grind dan
groen

2

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen.

1.34 Alles tof, behalve jeu de boules.
Best kansloos idee. Daar creëer
je nu een hangplek met de
picknick tafels.

2

Uit de eerdere vragenlijst blijkt dat hier behoefte aan
is, daarom is deze wel ingetekend. De groenstrook
moet ruimte bieden voor jong en oud, een Jeu de
boules baan valt binnen het beleid Spelen, bewegen
en ontmoeten van de gemeente Diemen.

1.35 Aan beide uiteindes een jeu de
boule baan.

2

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten, daarom is gekozen voor het
derde veld.

1.36 een 2e jeu de boules-baan
andere zijde

2

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten, daarom is gekozen voor het
derde veld.

1.37 Buurttafel en jeu de boules meer 2
centraal zetten door deze om te
wisselen met het trapveldje op
veld 2

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten, daarom is gekozen voor het
derde veld.

Aantal/spreiding bankjes/picknicktafels
1.38 Iets van picnic tafels maakt het
compleet en stimuleert
ontmoeting

1

Op het derde veld bij de Jeu de boules baan is een
picknicktafel ingetekend.

1.39 Lijkt leuk om op de grond te
gaan zitten maar in de praktijk
gaat dat niet gebeuren, woon al
1 jaar in snoep noord maar mis
echt de gezelligheid met leuke
tafels en stoelen. een echter
ontmoetingsplek

1

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.40 1 picknicktafel is weinig. Een
BBQ mogelijkheid zou ernaast
gecreëerd kunnen worden. Zie
De Radioweg in de
Watergraafsmeer

2

Een BBQ plek vinden wij minder geschikt op deze
locatie.

1.41 Eén buurttafel lijkt niet genoeg,
min. 5. op de strook.

1

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.42 [Ik mis] Leuke bankjes

1

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.43 [ik mis] zitplekken, waar komen
de banken?

1

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.44 [Ik mis] zitgelegenheid voor de
buurt.

1

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.45 Ik hoop dat er ook voldoende
1
zitplekken worden geboden (met
name bij de speelplekken).

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.46 Bankjes bij kleine kind speelplek. 1

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.47 Zou het niet interessanter zijn
om picknickbanken centraler te
plaatsen

2

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten. Daarom is ervoor gekozen de
picknicktafel op veld 3 te plaatsen

1.48 Meer bankjes hier en daar, ipv
alle picknicktafels op een plek

1

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.49 Er moet een goede balans zijn
zodat alles zich een beetje kan
verdelen en er dus geen
gecentreerde drukke plek
ontstaat

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

1.51 Bij de Trekschuit op het 2e veld, 1
in de bloemenweide ook meer
fruitboompjes voor meer
geluidsdemping en minder inkijk.

In het voorlopig ontwerp zijn naast de bestaande
bomen meerdere fruitbomen opgenomen. De

Overlast bankjes/picknicktafels
1.50 Hou graag rekening met de
slaapkamers gelegen aan het
Jaagpad als het gaat om
ontmoetingsplekken.

Geen bankjes dichtbij
woningen/slaapkamers
(Jaagpad).
1.52 Geen bankjes dichtbij
woningen/slaapkamers
(Jaagpad).

huidige bankjes zijn verder van de woningen aan het
Jaagpad af bedacht.
1

In het voorlopig ontwerp zijn de huidige bankjes
verder van de woningen aan het Jaagpad af bedacht.

1.53 Graag bij 2e speelveld ter hoogte 1
van De Trekschuit GEEN
zitgelegenheid zoals bankjes
omdat we het Jaagpad al erg
gehorig vinden.

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.54 Ik heb grote bedenkingen bij de
picknicktafel. Als een
netschommel al zoveel overlast
veroorzaakt dat deze verwijderd
moet worden, wat voor overlast
gaat een picknicktafel dan wel
niet bezorgen.

Een picknick tafel is niet hetzelfde als een
mandschommel. Daarnaast staan op verschillende
plekken in de gemeente Diemen picknicktafels, op
deze locaties zijn geen meldingen van overlast
bekend bij de gemeente.

2

1.55 Toezicht nodig bij picknick tafels, 1
potentieel hangplek

De straatcoaches en afdeling handhaving zijn op de
hoogte gebracht van het ontwerp.

1.56 Hangjongeren vinden
2
picknicktafels vast erg interssant

Op verschillende plekken in de gemeente Diemen
picknicktafels, op deze locaties zijn geen meldingen
van overlast bekend bij de gemeente.

1.57 vraag is of boules/picknick dan
niet nieuwe hangplek wordt

2

Op verschillende plekken in de gemeente Diemen
picknicktafels, op deze locaties zijn geen meldingen
van overlast bekend bij de gemeente.

1.58 Geen picknicktafels op veld 3, dit 2
leidt tot overlast

Op verschillende plekken in de gemeente Diemen
picknicktafels, op deze locaties zijn geen meldingen
van overlast bekend bij de gemeente.

1.59 Als bewoner bij veld 3 heb ik
1
bezwaar tegen het plaatsen van
meerdere picknicktafels op dat
veld; alle hangdrukte op 1 kluitje
tot in de avonduren. En dan
komen de oudere jongeren hun
plek overnemen. Zeker met goed
weer. Verspreid deze tafels en
dus de drukte ook over de
andere velden.

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.

1.60 Picknicktafel zal overlast van
mensen en de troep die
achtergelaten wordt verergeren

Op verschillende plekken in de gemeente Diemen
picknicktafels, op deze locaties zijn geen meldingen
van overlast bekend bij de gemeente.

2

1.61 Niet meer dan 1 picknicktafel
(om overlast te voorkomen)

1

1.62 Misschien niet voor het schets
1
ontwerp maar ook belangrijk om
borden te plaatsen dat het na
22u stil is. Zodat men niet tot
24u zit te brallen aan de
picknicktafel en bij de jeu de
boulle baan.

Er zijn in het voorlopig ontwerp meerdere bankjes en
een picknicktafel ingetekend. De huidige bankjes op
het trottoir worden verplaatst naar geschikte
locaties in het grasveld.
We zullen dit bespreken met de afdeling
handhaving.

Reacties op bewegen en spelen
Reactie op vragenlijst

Reactie gemeente
Nr.

Aantal/spreiding speeltoestellen
2.1 Hoeveel speeltoestellen van
welke type zijn er bedacht voor
welke leeftijdsgroep?

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.2 Wat komt er dan precies... qua
1
speeltoestellen of is dat nog niet
bekend?

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.3 De groenstrook is super lang dit
aanbod komt erg minimaal op
mij over.

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.4 Mag meer speeltoestellen. Nu
1
dringen de kinderen al om de
speeltoestellen heen en hebben
de kleintjes vaak niet genoeg
plek om te spelen. Geen genoeg
afwisseling en alternatief, nu
paar mooie plekjes gepland maar
geef meer opties om te doen.

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.5 Te simpel weinig variatie, geen
echte speeltuin

2

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.6 Ik vind het v weinig
speelplekken/ speeltuinen voor
zo’n kinderrijke buurt. Erg
jammer. Het zou fijn zijn als er

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten, ook hebben we gevraagd aan de

op alle veldjes een speelplek
voor kinderen was.

leveranciers of ze na willen denken over een
speeltoestel op het derde veld.

2.7 aanbod te weinig qua
speelplekken.

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.8 De speelmogelijkheden van
kinderen zijn ver onder de maat
helaas en bieden weinig
uitdaging.

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.9 Wat een schril contrast met de
vier leuke en creatieve
speelplekken in de Snoep zuid!

1

In het voorlopig ontwerp is o.a. een speelplek voor
de leeftijd van 0-5 jaar opgenomen, ook blijft de
huidige zandbak behouden.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

Geen speelruimte voor kinderen
vanaf 1 jaar gepland, maar wel
voor volwassenen.
2.10 Te weinig aanbod, te saai.
Vergelijk met Sniep zuid.is niet
zo lastig. Koppier hier wat van
die speeltuinen. Een mix maken
van de meest populaire
toestellen in Sniep zuid.

2.11 Ivm de vele kinderen in de buurt 1
vraag ik mij af of er voldoende te
spelen is.

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.12 Wel heel weinig voor 0-5

1

In het voorlopig ontwerp is o.a. een speelplek voor
de leeftijd van 0-5 jaar opgenomen, ook blijft de
huidige zandbak behouden.

2.13 In hoeverre is er rekening
1
gehouden met de 200+
woningen (appartementen in
tramlus en daarnaast) en punt
de sniep die nog worden
opgeleverd en de toename in het
aantal gebruikers met name in
de leeftijdscategorie 0-10 jaar?

Hier wordt rekening mee gehouden met de nieuwe
invulling van het Jaagpad, de nieuwe speelplek
tegenover de Bottelarij en de recente aanvullingen
op het Sportpark.

2.14 Speelplekken voor kinderen
1
zouden wel heel welkom zijn aan
de kant van de wissel 1,3,5,7,9

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.15 Achterste veld is saai met alleen
jeu de boules.

1

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.16 Het veld bij de jeu de boules is
wat kaal. Daar kan nog een
speeltoestel bij.

1

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.17 Niet goed verdeeld en minimaal
ingericht. Bij veld 3 is geen
speelplek voor kinderen

1

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.18 2 speelplekken: waarom niet
spelen verdelen of alle drie de
velden

1

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.19 Het zijn (te) veel speelplekken
1
geconcentreerd in het midden
van de wijk. Metname op veld 3,
aan de sportlaan, moet gekeken
worden naar spreiding van
speelplekken voor de
leeftijdgroep 4-1jaar. Deze groep
maakt het meeste lawaai, dus
die toestellen spreiden over 2
velden is van belang.

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.20 Er zijn weinig kinderspeel
1
mogelijkheden op het 3e veld bij
de jeu de boule. Schommel
wordt gemist, daar plaatsen?

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.21 Veld 3 komt er nogal bekaaid
1
vanaf voor kinderen. Twee
schommels en een glijbaan vanaf
de heuvel zouden het zoveel
fijner maken.

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.22 Het spelen bij het derde veld
1
komt naar mijn mening een
beetje bekaaid vanaf tov de
andere veldjes. Kan er
bijvoorbeeld een glijbaan van de
heuvel of een tunnel?

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.23 Laatste veld biedt weinig voor
1
kinderen. Daar nog iets plaatsen.

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.24 Als er veel geluidsoverlast is bij
de eerste twee velden, mag er
iets meer verplaatst worden
naar veld drie hoor. [Adres
bekend bij gemeente] wil wel
iets meer speeltoestellen achter
het huis.

1

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.25 Speelvoorziening is een slecht
idee, bestaande is genoeg.

2

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.26 Jaagpad moet een ruimtelijke
1
uitstraling hebben, niet opgevuld
ogen met allerlei speeltoestellen.
Wel duidelijk markeren wat de
plekken zijn

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

Spelen voor jonge kinderen
2.27 Let op de zandbakken, die
verloederen vaak door katten

1

Er is een net dat over de zandbak geplaatst kan
worden als deze niet wordt gebruikt en waarmee
deze overlast kan worden tegengegaan, het is aan de
bewoners om dit te onderhouden.

2.28 De zandpad is heel populair
alleen wordt altijd ondergeplast
door de katten etc helaas

1

Er is een net dat over de zandbak geplaatst kan
worden als deze niet wordt gebruikt en waarmee
deze overlast kan worden tegengegaan, het is aan de
bewoners om dit te onderhouden.

2.29 Wordt het zand regelmatig
verschoond? Komt er een
kraantje tbv handen wassen?

1

Op de speelplek in veldje 1 is een waterpomp
opgenomen.

2.30 Zandbak mag weg.

2

De zandbak is een leuke speelplek voor jongere
kinderen en blijft bestaan.

2.31 Hoop dat de speelplekken voor - 1
1 jaar groot genoeg zijn, lijkt nu
weg te vallen in de andere
plannen

In het voorlopig ontwerp is o.a. een speelplek voor
de leeftijd van 0-5 jaar opgenomen, ook blijft de
huidige zandbak behouden.

2.32 Waar gaat de glijbaan heen?

1

Er wordt op een later moment definitief gestemd
over het ontwerp voor de speelplekken, het idee is
wel om op de eerste speelplek een glijbaan te
plaatsen op een heuvel.

2.33 Ik mis nog een kleine
toegankelijke glijbaan (bijv op
een heuvel) voor -2 jarigen.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de

mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.
2.34 Graag een glijbaan die geschikt is 1
voor kleinere kinderen (1,5 – 2,5)
waar ze zelf op kunnen klimmen.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.35 1 kleine tip mbt de glijbaan:
1
graag een glijbaan waar (kleine)
kinderen normaal op kunnen
komen met een trap. Een trap
onbreekt heel vaak bij een
glijbaan en als ouders moet je
dan steeds je kind omhoog tillen

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.36 Ik mis de invulling van de
speelplek voor kleine kinderen.
Ik hoop dat hier wat meer
toestellen worden geplaats, met
name schommels voor de
kleintjes.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.37 Waar blijven de schommels

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.38 Ik mis een schommel.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.39 We missen een schommel.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.40 Zorg voor voldoende schommels; 1
is altijd populair bij kinderen.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.41 3e speelveld bij de jeu de boules 1
is nogal kaal wat
speelgelegenheid. Hier zou goed
een babyschommel en gewone
schommel passen.

We hebben aan de speelleveranciers uitgevraagd of
ze ook voor deze plek een leuk toestel willen
bedenken.

2.42 Misschien nog ergens 2
schommels plaatsen, deze zijn
momenteel erg in trek! (2 – 1
jaar speelplek)

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

1/2

2.43 jammer dat de mandschommel
niet terug komt, zoals beloofd is
aan de kinderen…

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.44 Schommels!!!! Het is altijd
vechten om schommels. Vooral
de babyschommels zijn extreem
populair.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.45 schommel zou ik toevoegen
(momenteel veel gebruikt)

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.46 Is er ruimte voor een schommel
incl baby schommel?

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.47 Graag ook schommels plaatsen,
dit is het populairste toestel in
de huidige indeling (twee
gewoon, twee baby, zou ideaal
zijn).

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de

mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.
2.48 Schommel moet blíjven.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.49 Waarom is er geen schommel in
het plan?

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.50 Graag ook aandacht voor
1
kinderen 1+. Onduidelijk waar de
wip naar toe gaat en de
schommel.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.51 Hi, waarom gaan de schommels 1
weg? Wij zien geen schommels
of terugkomen, de huidige
schommels worden veel gebruikt
door de kinderen, klein en groot.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.52 Ik mis leuke speeltoestellen.
Schommels?

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.53 Schommels zijn overal het meest 1
populair… klopt het dat ik die
niet zie? Dan is dat een gemis.
Zijn nu het meeste bezet, ook
elders.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.54 Ik had liever iets meer gezien in
de trant van schommels en
klimtoestellen zoals aan de
zuidkant van de Sniep

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

1

Uitdagend spelen/spelen voor oudere kinderen
2.55 Denk wel belangrijk dat er een
goede toekomst visie is. Nu zijn
het kinderen van 2-8 jr maar
over 5-1 jaar heb je vooral
pubers. Waar is dan de
uitdaging??

2

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.

2.56 Zouden er meer uitdagendere
toestellen voor de leeftijd vanaf
4 kunnen komen?

1

De speelplek op het tweede veld is gericht op deze
leeftijd (tot 5 – 10 jaar) en wordt hierop ingericht.

2.57 Dichtbij De Wissel is logisch
1
gezien de link met de
nieuwbouw. Let erop dat de
kleintjes in de buurt ook snel oud

Hier wordt rekening mee gehouden met de nieuwe
invulling van het Jaagpad, de nieuwe speelplek
tegenover de Bottelarij en de recente aanvullingen
op het Sportpark.

worden. Bouw voor de
toekomst!
2.58 Geef vooral de grote kinderen de 2
ruimte. Hét toestel wat ze leuk
vonden is ze ontnomen! Bij het
voetbalveldje kan deze
teruggeplaatst wordt.

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.

2.59 Er mist wel een “attractie” die de 1
speeltuin aantrekkelijk kan
maken. Vooral een echt leuk
klimtoestel met glijbaan trekt
altijd veel kinderen en biedt
voldoende uitdagingen voor
bewegen.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.60 Kleine kinderen willen klimmen, 1
klauteren, schommelen, glijden
etcetera. Kan dit niet in 1 toestel
verwerkt worden

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.61 Ik mis nog een groot houten
toestel om op te klimmen en
spelen met glijbaan voor oudere
kinderen

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.62 Meer natuurlijke speeltoestellen 1
zou wenselijk zijn. Houten
boomstammen klimrek waarin
geklommen kan worden (zoals in
het nieuwe park Rode Kruislaan)
zou mooi zijn.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen

dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.
2.63 [Ik mis] klimtoestellen

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.64 klimmen kan goed worden
gebruikt voor verschillende
leeftijden.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.65 Ik mis uitdagende
1
speeltoestellen voor kinderen
t/m 1 jaar. Glijbaan lijkt mij iets
te klein voor deze leeftijd. Ipv
stapstam zie ik liever een klimrek
(zoals bijv in Sarphatipark in
Amsterdam of Speeltuin Solitude
in de Sniep) Er wonen in deze
buurt veel kinderen die
binnenkort ouder dan 5 zijn.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.66 Het is in mijn mening belangrijk 1
om diversiteit aan te bieden en
uitdaging. Kinderen kunnen op
deze manier ontwikkelen,
sterker worden en leren in
verschillende uitdagende
situaties. Daarom vind ik het
belangrijk om iig de basics aan te
bieden als een schommel,
klimtoestel en glijbaan (Hoge)

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.67 Ik zie graag ook wat meer
speeltoestellen zoals een

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op

1

uitdagend klimrek met een
houten loopbrug, glijbaan

de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.68 Ik mis klim en klouter werk. Dit
mag best wat uitdagender voor
de oudere kinderen.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.69 De speelplek voor de oudere
kinderen mag iets spannender;
bijv. door hoger klimtoestel.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.70 klimtoestellen kids toevoegen

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.71 Klimparcours voor de oudere
kindjes mag wel.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen

dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.
2.72 Het is belangrijk dat de
1
speelplekken een geheel vormen
en er voldoende uitdaging in zit.
Wat ik hier mis is iets om te
klimmen, of een soort parcours.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.73 Eventueel iets om in te
klimmen?

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.74 Ik mis een plek voor kleine
kinderen om op te klimmen.

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.75 Ik mis speeltoestellen zoals
klimrekken, kabelbaan.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.76 Ik mis wat meer avontuurlijke
speeltoestellen, zoals een mooi
groot klimrek en een kabelbaan.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.77 Nu staat er een kabelbaan
2
gepland bij de Bottelarij, kan die
niet op het jaagpad komen? Er
zijn in deze buurt (rondom
jaagpad) veel kinderen tussen 412 jaar die dat heel erg graag
willen.

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.

2.78 Een kabelbaan

2

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.

2.79 [ik mis] een kabelbaan

2

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.

2.80 een kabelbaan zou een grote
aanwinst zijn

2

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.

2.81 Tip: ook hier een tokkelbaan.

2

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.

2.82 Mis nog wel een kabelbaan, die
is erg gewild

2

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.

2.83 Duikelstangen worden beperkt
gebruikt

2

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.84 Eventueel een tafeltennisbaan
voor de oudere kindjes.

2

Op het openbaar toegankelijke Sportpark zijn
verschillende speeltoestellen waaronder ook een
tafeltennistafel.

2.85 Voor de kinderen zouden er nog
wel wat meer speelplekken /
toestellen mogen zijn. Denk aan
glijbanen, kabelbaan, en grotere
toestellen.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.86 Ver onder de maat, er is geen
1
uitdaging voor zowel de groep -4
als voor &gt;4. Sterker nog lijkt
het erg slechter op te worden
dan wat er vandaag is. Ik zou
graag meer speeluitdaging terug
zien (schommels,
klimmogelijkheden, kabelbaan,
toestellen)

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.87 Jammer, dat er niets is voor de
jeugd. Te veel gericht op kleine
kinderen.

2

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.

2.88 waar is de uitdaging voor 1jr +?
We zien graag bv een skatepark
ter hoogte van de
schaatsbaan/schapen veld.

2

De IJsbaan is een natuurgebied, en een buitendijkse
waterbuffer, met het peilbeheer bij Waternet.
Hierdoor kunnen we niks aan de invulling van deze
plek veranderen. Op veld 1 komt een speelplek voor
de leeftijd van 0-5 jaar.

2.89 Is er wel genoeg plek voor + 1
jaar?

1

In het voorlopig ontwerp is o.a. een speelplek voor
de leeftijd van 0-5 jaar opgenomen, ook blijft de
huidige zandbak behouden.

2.90 Ik vind overall dat er te weinig
avontuur is. De
themaspeeltuinen aan de
noordzijde spreken veel meer
aan

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.91 Prima, op de betonnen
rioolbuizen na. Dat wordt vies
van binnen, modderig en dan
speelt er niemand in. Dat is aan
de zuidkant Sniep ook het geval.

1

De buizen zijn uit het ontwerp gehaald.

2.92 Tunnels (beton buizen) worden
snel smerig

1

De buizen zijn uit het ontwerp gehaald.

2.93 De keuze voor een buis vind ik
niets.

1

De buizen zijn uit het ontwerp gehaald.

2.94 Tunnels blijken NIET populair.

1

De buizen zijn uit het ontwerp gehaald.

2.95 waterbaan = eindeloos plezier en
verbindt kinderen van alle
leeftijden

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.96 Een watertafel

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.97 De water speelplek mag iets
groter, dat is namelijk ook leuk
voor kinderen tussen 6 en 1 jaar
(zeg ik uit ervaring).

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.98 Allemaal mooi behalve het
water speeltje. Dat past er niet
tussen vind ik.

2

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere

vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.
Sportveldjes-/toestellen
2.99 Belangrijk voor een natuurlijke
uitstraling dat de bestande
doelpalen voor het trapveldje
worden behouden en niet
worden vervangen door neten

1

De palen blijven inderdaad behouden.

2.100 Heel graag de bestaande paaltjes 1
van het voetballen
hergebruiken!

De palen blijven inderdaad behouden.

2.101 Een net aan de doelpalen
hangen

2

De palen zoals die er nu staan blijven zo.

2.102 Volgens ons zijn er geen
2
Bestaande doelpalen aanwezig.
Wellicht een beter idee om hier
panna doeltjes neer te zetten die
zijn ook kleiner en minder kans
dat er hard of geschoten wordt
wat fijner is voor de woningen
rondom! Kleine doeltjes
stimuleren een betere
ontwikkeling van techniek!

De palen zoals die er nu staan blijven zo.

2.103 Trapveldje met bestaande palen, 2
nee! Biedt kinderen van alle
leeftijden een tijdloos
voetbal/basketbalveld.

De palen zoals die er nu staan blijven zo.

2.104 We missen echt een panna
veldje eventueel met basketbal
voor de jonge tieners. Dit zorgt
dat dee leeftijdsgroep minder
binnen (achter de computer) zit
en meer buiten tot beweging
komt.

2

Op het openbaar toegankelijke Sportpark zijn
verschillende speeltoestellen waaronder ook een
panna/ basketbalveld.

2.105 [Ik mis] Iets voor voetballen,
ibasketbalnet

2

Op het openbaar toegankelijke Sportpark zijn
verschillende speeltoestellen waaronder ook een
panna/ basketbalveld.

2.106 [Ik mis] een basket voor
basketbal

2

Op het openbaar toegankelijke Sportpark zijn
verschillende speeltoestellen waaronder ook een
panna/ basketbalveld.

2.107 Basketbal

2

Op het openbaar toegankelijke Sportpark zijn
verschillende speeltoestellen waaronder ook een
panna/ basketbalveld.

2.108 een tafel tennis tafel, leuk voor
2
de wat oudere jeugd, of
trampolines,kabelbaan, vind dat
er niet veel speel toestellen
tussen staan voor kids boven de
4. Je merkt ook aan de andere
kant snoep zuid dat speeltuin 3
druk bezit is, de rest trekt helaas
weinig mensen.

Deze groenstrook is niet geschikt voor toestellen
voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Hiervoor is de
nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij bedacht.
Voor de leeftijd van 5 tot 10 jaar is een speelplek op
het tweede veld ingetekend.

2.109 Een tafeltennistafel (stenen)
voor de sociale cohesie.

2

Op het openbaar toegankelijke Sportpark zijn
verschillende speeltoestellen waaronder ook een
tafeltennistafel.

2.110 Wordt er gedacht aan tieners bij
sportpark, oa trimtoestellen

1

Hier wordt inderdaad over nagedacht, er wordt
gekeken naar een geschikte locatie voor
trimtoestellen langs het bestaande pad (rondom het
Sportpark)

2.111 kunnen de trimtoestellen langs
1
het sportpark worden ingepaast?

Hier wordt inderdaad over nagedacht, er wordt
gekeken naar een geschikte locatie voor
trimtoestellen langs het bestaande pad (rondom het
Sportpark)

2.112 Liever ook sporttoestellen erbij

2

Hier wordt inderdaad over nagedacht op een andere
plek, er wordt gekeken naar een geschikte locatie
voor trimtoestellen langs het bestaande pad rondom
het Sportpark

2.113 Outdoor fitness voor volwassen.
Tijdens de lockdown zeg je veel
mensen druk bezig. Als er een
parcourtje kan komen zou wel
gaaf zijn.

2

Hier wordt inderdaad over nagedacht op een andere
plek, er wordt gekeken naar een geschikte locatie
voor trimtoestellen langs het bestaande pad rondom
het Sportpark

2.114 Misschien een buiten fitness
plek?

2

Hier wordt inderdaad over nagedacht op een andere
plek, er wordt gekeken naar een geschikte locatie
voor trimtoestellen langs het bestaande pad
(rondom het Sportpark)

Overlast spelen

2.115 Spreiding van geluid over 3
velden is uitdagend. Zorg voor
afstand tov de tuinen van de
huizen aan het
jaagpad/keulsevaart. De
schommel gaf overlast.

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.116 Graad rekening houden met de
geluidsnormen voor
speelplekken. Komt er nog een
onderzoek meting van
geluidsbelasting?

2

Nee er wordt geen onderzoek naar de
geluidsbelasting van spelende kinderen uitgevoerd.

2.117 Zijn er geluidsoverlast regels die
gevolgd worden, wat kinderen
leuk vinden geldt niet voor de
hele wijk

2

Deze vraag hebben we intern uitgezet, normaal
gesproken wordt hier geen onderzoek naar gedaan.

2.118 als aanwonenden (bij Jaagpad)
1
hebben we veel geluidsoverlast
gehad en ervaren. In idt ontwerp
zie ik een concentratie van
speelruimte in combinatie met
het weghalen van bomen en het
dicht op de tuinen zetten van
verhogingen.

In het ontwerp wordt op verschillende plekken de
mogelijkheid geboden om te spelen. Daarnaast
blijven alle huidige bomen behouden en worden er
extra bomen bij geplant.

2.119 Ik woon op [adres bekend bij
gemeente], en we hebben de
afgelopen jaren in toenemende
mate last gehad van
(geluids)overlast bij de
schommels. De “buffer” in de
vorm van een bomenrij wordt
weggehaald, er komt een
“speelheuvel” waardoor men
recht in onze tuin kan kijken.
Ook meer geluidsoverlast.

2

In het ontwerp wordt op verschillende plekken de
mogelijkheid geboden om te spelen. Daarnaast
blijven alle huidige bomen behouden en worden er
extra bomen bij geplant.

2.120 De speelplek 4 jr en ouder wordt 1
’s avonds een hangplek voor
jongeren

De straatcoaches en afdeling handhaving zijn op de
hoogte gebracht van het ontwerp.

2.121 Ingang glijbaan aan Keulse vaart 1
plaatsen want die bewoners
hebben geen last van inkijk door
de diepe tuinen.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt

uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.
2.122 Het 2e speelveld waar wij
slaapkamers op het jaagpad
hebben, wordt de glijbaan aan
de zijde van het achterpad van
de Keulse Vaart geplaatst? Dat is
wenselijk ivm privacy.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.123 Veel klachten gaan over
1
geluidsoverlast van spelende
kinderen. Kan bij het aanleggen
van heuvels (hoogteverschillen)
en groene beplanting of
wilgenheggen als geluiddempers
daar rekening mee gehouden
worden? Zodat de kinderen vrij
kunnen spelen, voetballen en
koppeltje duikelen?

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

2.124 In de zomer hebben wij heel veel 1
overlast ervaren bij veld 2. De
kinderen speelden voornamelijk
daar. Het thuis werken was niet
mogelijk met een raam open
door het geluid. Het zou fijn zijn
als er rekening word gehouden
met jongeren/young
professionals. En niet alleen
kinderen. Dus ik mis meer rust.

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

2.125 Nu met corona studeert
iedereen thuis – ook ik – ervaar
ik extra geluidsoverlast, boven
op de al bestaande
geluidsoverlast.

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

2.126 Ja, [ik mis] een plek voor
werkende mensen. Die rustig
buiten bij het veldje kunnen
zitten, en eventueel werken.
Veld 2/ blok 2 in het midden is

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

altijd erg druk en gehorig. Ik vind
dat die veld veel rustiger moet.
2.127 Ik betwijfel of er wel op de stoep
(gezien maar 5 meter breed),
speelstippen moeten komen ivm
overlast voor bewoners.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is. Of er
stippen komen op de stoep hangt hier ook van af.

Overig
2.128 Het speelstuk op de stoep met
gekleurde stippen doet afbreuk
aan de uniformiteit van de stoep.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is. Of er
stippen komen op de stoep hangt hier ook van af.

2.129 Minder zand en geen water.

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

2.130 waarom is de huidige
2
schaatsbaan niet meegenomen.
Hier zou je de speel/hangplek
vanaf 1jaar kunnen trekken met
skate/chillplekken. Anders in de
kop aan de Sportlaan waar nu de
bouwketen staan.

De IJsbaan is een natuurgebied, en een buitendijkse
waterbuffer, met het peilbeheer bij Waternet.
Hierdoor kunnen we niks aan de invulling van deze
plek veranderen.

2.131 Schaatsbaan optie?

De IJsbaan is een natuurgebied, en een buitendijkse
waterbuffer, met het peilbeheer bij Waternet.

2

Hierdoor kunnen we niks aan de invulling van deze
plek veranderen.
2.132 Zijn deze [speeltoestellen] ook
verlicht?

2

Er komt alleen verlichting langs het trottoir.

2.133 Paadjes hoeven niet met
schelpen of iets anders

2

Het voetpad bestaat uit tegelverharding en de
informele paden worden uitgevoerd in kleischelpen.

2.134 Heel leuk als de huidige
toestellen ook blijven staan.

1/2

De huidige toestellen worden deels hergebruikt, de
rest wordt wel verwijderd.

Reacties op groen en biodiversiteit
Reactie op vragenlijst

Reactie gemeente
Nr.

Aantal/spreiding/variëteit bomen
3.1 Meer bomen aan de kant van de 1
5 meter stoep aan het Jaagpad.
De mensen aan de Keulse vaart
hebben al een rij met bomen.

Dit is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

3.2 Leuke diversiteit, maar nog erg
karig. Nog meer bomen planten.

1

Dit is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

3.3 Graag wel ervoor zorgen een
redelijk maat aan bomen te
planten.

1

Het boombeleid van de gemeente Diemen schrijft
een plantmaat van 18/20 cm voor.

3.4 Er is te weinig groen geplant
1
tussen het veld en onze woning
aan [adres bekend bij gemeente]
en zie tot mijn schrik dat er een
open plek komt en ook nog een
glooiend landschap. Dit gaat
tegen onze wens in om juist
meer groen te planten.

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

3.5 vind de opzet leuk maar niet
voor zo’n kleine strook als waar
we hier over praten, als we meer
bomen willen gaan we naar het
diemer bos

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

3.6 Ik vindt het heel erg vol gepland.
Liefst zag ik natuurlijk grasland
en bomen bij ons achter

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

3.7 Welke bomen worden nieuw
aangeplant? Deze worden met
verschillende kleuren
aangegeven, maar niet verder
gespecificeerd.

1

Dit hebben we in het voorlopig ontwerp beter
aangegeven.

3.8 Lastig de hoogte van debomen
te zien

1

In de presentatie van het voorlopig ontwerp licht de
ontwerpster dit o.a. toe.

3.9 wat gebeurt er met de
bestaande bomen?

1

Er worden geen bomen gekapt, 3 bomen worden
verplant op een andere plek in dezelfde groenstrook.
De rest blijft zoals de huidige situatie.

3.10 Alsjeblieft geen bomen meer
kappen [adres bekend bij
gemeente], blijft die boom
staan?

1

Er worden geen bomen gekapt, 3 bomen worden
verplant op een andere plek in dezelfde groenstrook.
De rest blijft zoals de huidige situatie.

3.11 Mijn enige zorg zou de kap van
de bestaande bomen zijn

1

Er worden geen bomen gekapt, 3 bomen worden
verplant op een andere plek in dezelfde groenstrook.
De rest blijft zoals de huidige situatie.

3.12 Kunnen de bomen welke nu voor 1
kap op het ontwerp staan,
worden behouden. Er is door
nagenoeg alle bewoners waar
deze bomen achter de woning
staan, weerstand tegen.

Er worden geen bomen gekapt, 3 bomen worden
verplant op een andere plek in dezelfde groenstrook.
De rest blijft zoals de huidige situatie.

3.13 Waarom dan de bestaande
1
bomen kappen? Dat is toch
zonde. Die geven nu juist
enigszins het gevoel dat je niet in
een nieuwbouwwijk woont. Ik
spreek namens

Er worden geen bomen gekapt, 3 bomen worden
verplant op een andere plek in dezelfde groenstrook.
De rest blijft zoals de huidige situatie.

3.14 aub de bestaande bomen
allemaal behouden. TOevoegen
van nieuwe bomen is een
prachtige idee.

1

Er worden geen bomen gekapt, 3 bomen worden
verplant op een andere plek in dezelfde groenstrook.
De rest blijft zoals de huidige situatie.

3.15 De bomenrij is ter hoogte keulse 1
vaart 88 weggehaald en zeer
open, wij willen graag de bomen
behouden of vervangen voor
nieuwe

Er worden geen bomen gekapt, 3 bomen worden
verplant op een andere plek in dezelfde groenstrook.
De rest blijft zoals de huidige situatie.

3.16 Bestaat ook de mogelijkheid dat
de bomen blijven?

1

Er worden geen bomen gekapt, 3 bomen worden
verplant op een andere plek in dezelfde groenstrook.
De rest blijft zoals de huidige situatie.

3.17 Welke bomen en met welke
leeftijd worden gepland?

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.18 Hopelijk worden er bomen
gepland die al groot genoeg zijn
dus veel groen geven

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.19 Ik hoop dat de nieuw te planten
bomen een beetje van formaat
zijn, zodat we niet 15 jaar
hoeven te wachten voordat we
een appel kunnen plukken.

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.20 Het zou wenselijk zijn als de
2
bomen die geplant worden niet
pas over 15-25jaar wat zijn maar
vanaf het begin al de moeite zijn

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.21 Graag verschillende
boomsoorten kiezen, zodat er
variëteit in de bloeitijd ontstaat.

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.22 Meer fruitbomen zullen het park 1
nog aantrekkelijker maken. De
Trekschuit en Jaagpad zien graag
meer fruitbomen bij de ingang
van het schelpenpad naar het
speelveld voor 2-1 Jaar.

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.23 Bij de Trekschuit op het 2e veld, 1
in de bloemenweide ook meer
fruitboompjes voor meer
geluidsdemping en minder inkijk

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.24 Meer fruitbomen erbij, zoals op
2e veld bij trekschuit
bloemenweide.

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.25 Divers, wel weinig fruitbomen.
Meer fruitbomen is leuk! Dat
zien we ook in Sniep zuid.
Bloemenweide combineren met
fruitbomen bijvoorbeeld. Begin
middelste veld op de bloemen
weide bij Trekschuit.

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.26 Er mogen het en der wat meer
fruitboom clusters geplant
worden.

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.27 Meer fruitbomen her en der
klusteren.

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.28 De bloemenweide bij het 2e
speelveld ter hoogte van De
Trekschuit zou mooi aangevuld
kunnen worden met fruitbomen

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.29 Meer groen erbij! Fruitbomen
vooral.

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.30 Hoop dat er nog bloesems
blijven.

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.31 Minder struiken maar meer
bomen bij het veld die grenst
aan e Wissel. Hier zijn te veel
struiken waardoor minder
speelruimte over blijft.

1

Er komt een verscheidene mix aan nieuwe bomen bij
o.a. Prunus, Gleditisia, Acer en Magnolia. De
plantmaat (diameter stam) is standaard 18/20 cm.

3.32 Verdwijnen de heesters onder de 1
bomenrij aan de zuidkant? Die
staan er nu maar een beetje
treurig bij…

Een deel van de heesters wordt inderdaad
vervangen.

3.33 Hopelijk ook voldoende ruimte
voor bloemen en heesters.

1

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

3.34 Denk bij biodiversiteit ook aan
de lage begroeiing: met kleine
ingrepen in vooral het
onderhoud (minder schoffelen,
minder bladblazen) kan de
bestaande bomenrij ook op de
grond voor dieren veel diverser
worden.

1

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

3.35 Bloemrijk grasland vind ik een
rommelig en verwaarloosde
indruk geven

2

Het bloemrijke grasland is ingeplant op plekken waar
verder niets anders gerealiseerd kan worden door
kabels, leidingen en putten in de (onder)grond.
Daarbij draagt dit grasland bij aan de biodiversiteit.

3.36 Erg leuk, maar bloemrijk
grasland mag weg.

2

Het bloemrijke grasland is ingeplant op plekken waar
verder niets anders gerealiseerd kan worden door
kabels, leidingen en putten in de (onder)grond.
Daarbij draagt dit grasland bij aan de biodiversiteit.

3.37 Grasland met hoogstaand gras is 2
super onhandig als speelplaats
voor kleine kinderen.

Het bloemrijke grasland is ingeplant op plekken waar
verder niets anders gerealiseerd kan worden door
kabels, leidingen en putten in de (onder)grond.
Daarbij draagt dit grasland bij aan de biodiversiteit.

3.38 Bloemen ja, bloemrijk grasland
nee (wie gaat dat maaien?).

Het bloemrijke grasland is ingeplant op plekken waar
verder niets anders gerealiseerd kan worden door
kabels, leidingen en putten in de (onder)grond. Dit

Bloemenweide

Hier kun weinig tot niets doen
(niet samenkomen en niet
spelen). Met diemerbos om de
hoek, is dat hier niet nodig.

2

wordt onderhouden door wijkbeheer vanuit de
gemeente.
3.39 Niet teveel bloemrijk grasland in
een stuk. Zoals de foto rechts.
Dat heeft teveel weg van de
huidige situatie.

2

Het bloemrijke grasland is ingeplant op plekken waar
verder niets anders gerealiseerd kan worden door
kabels, leidingen en putten in de (onder)grond.
Daarbij draagt dit grasland bij aan de biodiversiteit.

3.40 Bloemrijk grasland oogt saai

2

Het bloemrijke grasland is ingeplant op plekken waar
verder niets anders gerealiseerd kan worden door
kabels, leidingen en putten in de (onder)grond.
Daarbij draagt dit grasland bij aan de biodiversiteit.

3.41 Bloemenweides hopelijk met
mooie paarse beplanting zoals
aan de keulse vaart.

1

Er komt een mix van verschillende bloemen met
allerlei kleuren.

3.42 Het insectenhotel hoeft niet
perse.

1

In het voorlopig ontwerp is geen insectenhotel
opgenomen. Indien er animo vanuit de buurt is kan
dit wel aangevraagd worden.

3.43 Komt er een commissie die over
de moestuin en insekten hotel
gaat?

1

We hebben een moestuin ingetekend, en
inventariseren of er mensen zijn die dit willen
beheren/onderhouden. Onderling kan er afgestemd
worden hoe de invulling van de moestuin wordt
geregeld. Mocht blijken dat er geen of niet
voldoende animo voor is, dan zal er iets anders voor
in de plaats komen (beplanting), of worden gezocht
naar een andere locatie.

3.44 Hopelijk veroorzaakt het
insectenhotel geen bijenplaag
voor de buurt en spelende
kinderen rondom deze
attractie…is hier naar gekeken?

2

In het voorlopig ontwerp is geen insectenhotel
opgenomen. Indien er animo vanuit de buurt is kan
dit wel aangevraagd worden.

3.45 Insectenhotel is een leuk idee
2
maar stop ajb met denken dat de
buurt dit gaat onderhouden, dat
gaat in het begin misschien even
goed maar daarna niet meer en
zal niemand het onderhouden

In het voorlopig ontwerp is geen insectenhotel
opgenomen. Indien er animo vanuit de buurt is kan
dit wel aangevraagd worden.

3.46 Insectenhotel samen maken is
2
een onrealistisch idee. Ook weer
een goedkope oplossing.

In het voorlopig ontwerp is geen insectenhotel
opgenomen. Indien er animo vanuit de buurt is kan
dit wel aangevraagd worden.

Fauna

3.47 Voor mij hoeft geen insecten
hotel.

1

In het voorlopig ontwerp is geen insectenhotel
opgenomen. Indien er animo vanuit de buurt is kan
dit wel aangevraagd worden.

3.48 Liever geen insectenhotel

1

In het voorlopig ontwerp is geen insectenhotel
opgenomen. Indien er animo vanuit de buurt is kan
dit wel aangevraagd worden.

3.49 Ik voel niets voor het
insectenhotel

1

In het voorlopig ontwerp is geen insectenhotel
opgenomen. Indien er animo vanuit de buurt is kan
dit wel aangevraagd worden.

3.50 Op insectenhotel na goed

1

In het voorlopig ontwerp is geen insectenhotel
opgenomen. Indien er animo vanuit de buurt is kan
dit wel aangevraagd worden.

3.51 Verder kan er aan de gevel van
het app. Complex aan de
sportlaan (kant Jaagpad)
vleermuizen kasten worden
opgehangen.

3

Dat kan besproken worden met de eigenaar van het
gebouw.

3.52 Is er plaats voor een
wormenhotel?

2

In het voorlopig ontwerp is geen wormenhotel
opgenomen. Indien er animo vanuit de buurt is kan
dit wel aangevraagd worden.

3.53 Eventueel een vlinderidylle daar
waar bloemrijk gras ingezaaid
wordt?

1

Het type bloemen zorgt inderdaad voor een idylle
voor vlinders, maar ook voor andere insecten zoals
bijen, hommels etc.

2

In het ontwerp zijn glooiingen opgenomen, van max.
120 cm. Hierdoor worden natuurlijke
geluidsbarrières gecreëerd.

3.55 Er is niet echt ruimte voor
2
heuvels waardoor het te vol gaat
ogen

In het ontwerp zijn glooiingen opgenomen, van max.
120 cm. Hierdoor worden natuurlijke
geluidsbarrières gecreëerd.

3.56 Heuvels zijn een slecht idee, heb 2
huis gekocht om de
architectuurvisie van een
doorkijk.

In het ontwerp zijn glooiingen opgenomen, van max.
120 cm. Hierdoor worden natuurlijke
geluidsbarrières gecreëerd.

3.57 Mooi, maar door het aanleggen 1
van heuvels veranderd de
privacy in de achtertuin van de
woningen aan de Keulse Vaart.
Met name veld 3 is de boom
aanplant tussen pad en heuvel
beperkt en de heuvel wel vlak bij

In het ontwerp zijn glooiingen opgenomen, van max.
120 cm. Hierdoor worden natuurlijke
geluidsbarrières gecreëerd.

Overig
3.54 geen verhogingen

de tuinen. Misschien kan in de
beplanting iets worden
aangepast?
3.58 Wij maken bezwaar tegen het
1
ontbreken van bomen achter ons
huis en de aanleg van een
heuvel. Iedereen kan hierdoor bij
ons naar binnen kijken waarmee
wij onze privacy verliezen. Dat
wilt niemand lijkt mij.

Alle bestaande bomen blijven behouden, is
aangepast in het voorlopig ontwerp.

3.59 Hoe hoog wordt de heuvel in het
deel tussen De Wissel en
Trekschuit

In het ontwerp zijn glooiingen opgenomen, van max.
120 cm. Hierdoor worden natuurlijke
geluidsbarrières gecreëerd.

3.60 Fijn als het groenbeheer wordt
meegenomen in de plannen

1

Dit wordt inderdaad meegenomen.

3.61 Hoe wordt het onderhoud van
de groenstrook verzorgd ?

1

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de
openbare ruimte.

3.62 Wat voor planten komen er
1
achter de huizen aan de Keulse
Vaart en zijn die ook in de winter
groen en worden ze beter
onderhouden en beschermd?
Wat er nu staat wordt vertrapt
door kinderen.

Er komt een diverse aanplant van bomen en planten.

3.63 Wat moet ik mij voorstellen bij
het nieuwe groenstrookje van
Keulse Vaart - Trekschuit? Dus
parallel aan de autoweg

1

Daar komen vaste planten in, dit zal ook verder
worden toegelicht door de ontwerpster in het
filmpje over het voorlopig ontwerp.

3.64 Takkenrillen als goede
aanvulling.

2

Takkenrillen zijn niet opgenomen in het voorlopig
ontwerp.

3.65 Ik zag in de schets een sort van
haag met hoge witte palen. Ik
ben benieuwd wat hier de
bedoelig van is? Wat is de
functie hier van?

2

Dit is bedoelt als een sfeerbeeld en moeten
stapstenen (speelelementen) voorstellen, en is niet
iets dat per definitie terugkomt in het ontwerp.

3.66 De groenstrookjes op de
doorgaande wegen ook met
deze mooie bloemen ipv de
huidige onaantrekkelijke
struiken.

1

Er komen inderdaad vaste planten in de
groenvakken langs de weg.

3.67 Wat voor beplanting komt op
het fietspad en Trekschuit?

1

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

Sierlijke kleurrijke bloemen zou
gewenst zijn.
3.68 We zien graag mooie bloemen
op de doorgaande wegen de
trekschuit en fietspad.

1

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

3.69 Tuintjes in beheer aan jaagpad,
gaan die verdwijnen ,

1

Indien er een participatiecontract met de gemeente
Diemen is dan blijft het tuintje in zelfbeheer.

Reacties algemeen
Reactie op vragenlijst

Reactie gemeente
Nr.

Verkeer(sveiligheid)
4.1 Kan de Wissel autovrij gemaakt
worden, omgezet naar een
fietspad?

3

Dit onderwerp valt buiten de herinrichting van de
groenstrook.

4.2 Komt er een hek rondom het
speelterrein? Kinderen rennen
steeds richting de wissel waar
vaak auto’s weer hard door de
straat rijden

2

Door op de koppen van de groenstroken
bloemenweides aan te leggen komt er een
natuurlijke barrière.

4.3 Een deel vd kinderen moet
1
oversteken (vanuit de nieuwe
appartementen (Pontveer) en de
huizen v fase 1), daarom moet er
aandacht geschonken worden
aan de veiligheid bij het
oversteken over de Wissel.

De oversteek is voorzien van een verkeersdrempel,
hierdoor verminderd de auto snelheid ter hoogte
van de oversteek.

4.4 Wel hoop ik dat het autoverkeer 2
door de ‘groenstroken’ zoveel
mogelijk beperkt blijft. Je ziet nu
al heel vaak gevaarlijke situaties
op de Wissel met overstekende
kindjes. Wellicht een zebrapad
van het oversteek punt maken?

De oversteek is voorzien van een verkeersdrempel,
hierdoor verminderd de auto snelheid ter hoogte
van de oversteek.

4.5 De doorgaande autoroute wordt 3
afgesloten. Juist in deze straat
‘wonen’ erg veel auto’s die nu
veel verder moeten rijden over
het Kriekenoord. Ook de
bewoners van Villa Lotte moeten
langere autobewegingen maken
door de wijk. Dat is niet
wenselijk voor overstekende
mensen naar de speelplaats.

Dit onderwerp valt buiten de herinrichting van de
groenstrook.

4.6 Ik kan het niet zo goed zien op
3
de tekening maar ik vind dat de
Trekschuit omdat het in het
midden van het jaagpad zit, dat
dat een fietspad moet worden of
gewoon een wandelpad. Als er

Dit onderwerp valt buiten de herinrichting van de
groenstrook.

auto’s doorrijden dan worden de
kinderen die lekker op het
jaagpad spelen aangereden.
4.7 Graag ook een veilige oversteek
van de wissel meenemen. Zorg
voor een barrière dat kinderen
(en ouders) niet zomaar in volle
vaart oversteken. Ze fietsen nu
hard tussen de paaltjes door en
ik heb het al een paar keer bijna
fout zien gaan..

3

De oversteek is voorzien van een verkeersdrempel,
hierdoor verminderd de auto snelheid ter hoogte
van de oversteek.

4.8 Ik heb begrepen dat er niet
gekeken wordt naar de
oversteek bij jaagpad - wissel.
Wat is er op tegen om het
fietsverkeer af te remmen aan
jaagpad zijde richting de wissel
(géén paaltjes waar je
tussendoor kun fietsen op volle
snelheid)? De reden dat het
"buiten scope" zou zijn, snap ik
niet. Er vinden nu regelmatig
gevaarlijke situaties voor die
voorkomen kunnen worden!!

3

De oversteek is voorzien van een verkeersdrempel,
hierdoor verminderd de auto snelheid ter hoogte
van de oversteek.

4.9 Sportlaan momenteel erg druk
en wordt heel hard gereden,
afscheiding nodig.

3

Dit onderwerp valt buiten de herinrichting van de
groenstrook.

4.10 Blijven Tolhek en Trekschuit
bestaan als ‘open’ wegen welke
de strook doorkruisen?

3

Dit onderwerp valt buiten de herinrichting van de
groenstrook.

4.11 Duidelijkheid mbt het feit dat
Jaagpad geen fietspad is, maar
woningen moeten wel voor
hulpdiensten bereikbaar blijven.

1

Indien de stroken langs de woningen in zelfbeheer
zijn met een daarbij horend participatiecontract
blijven deze behouden.

1

Dit is opgenomen.

De minituintjes gaan zo te zien
verdwijnen die met toestemming
in eigen beheer zijn
4.12 Jaagpad is stoep en geen
fietspad, bij versmalling zal dit
nog meer dan nu gehandhaafd
moeten worden.

Overig
4.13 Waarom moet alles zo gepland
en voorgekookt moet worden?

Er wordt een traject met bewoners gevolgd om een
zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het
uiteindelijke ontwerp.

4.14 Mogen de kinderen uit de wijk
nog meedenken over de
specifiekere invulling van de
toestellen? (dat is toegezegd bij
het weghalen van de
mandschommel)

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.15 goed idee om deze vergadering
te doen met kinderen uit onze
buurt

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.16 dit is een kinderrijke wijk, dus
hun stem moet gehoord
worden!!

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.17 Goede suggestie over het laten
meedenken van kinderen bij de
keuze over speeltoestellen

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.18 deze sessie kun je prima doen
met kinderen, online!!

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.19 kids zijn prima in staat om
digitaal te stemmen!

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.20 superleuk om de kinderen een
stem te geven! ook online!

1

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.21 Kinderen zijn nu ook gewend om 1
digitaal te overleggen, dus dat
lijkt me niet zo bezwaarlijk....

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.22 De herinrichting gaat voor jong
en oud, kinderen meelaten
denken prima, maar zijn hoeven
niet de boventoon bij
beslissingen te nemen, hun

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de

keeltjes doen dat wel met enige
regelmaat, thuiswerken is de
nieuwe norm, endan is
geluidsoverlast iets om ook
letterlijk bij stil te staan

mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.23 Hoe zwaar weegt de stem van de
direct aanwonenden?

Alleen de stem van de kinderen telt dubbel bij het
selecteren van de speeltoestellen.

4.24 [Stemmen] Gaat per woning
neem ik aan en niet uit hoeveel
personen een huishouden
bestaat

De exacte invulling van de stemronde is nog niet
bekend. Zodra de 3 ontwerpen gereed zijn dan
informeren wij de buurt hierover.

4.25 Als chat mede leidend is,:
belangrijk dat iedereen gevoel
heeft gehoord te zijn.
4.26 Is dit plan definitief of kunnen er
nog wijzigingen komen?

1

Door verschillende participatie en
communicatiemomenten proberen wij zoveel
mogelijk bewoners te bereiken.
We presenteren nu het voorlopig ontwerp. Hierop
kunnen weer opmerkingen gemaakt worden. De
volgende stap is om een definitief ontwerp op te
stellen.
De planning is om in juni een definitief ontwerp te
hebben.

4.27 In hoeverre is het plan definitief
en wanneer is de verwachte
oplevering?

We presenteren nu het voorlopig ontwerp. Hierop
kunnen weer opmerkingen gemaakt worden. De
volgende stap is om een definitief ontwerp op te
stellen.
De planning is om in juni een definitief ontwerp te
hebben.

4.28 Wanneer volgt het nieuwe
voorlopig ontwerp?

Halverwege mei wordt het voorlopig ontwerp
gepresenteerd.

4.29 Wanner wordt het aangelegd? –
planning?

Na de zomervakantie.

4.30 wat is de planning?

We presenteren nu het voorlopig ontwerp. Hierop
kunnen weer opmerkingen gemaakt worden. De
volgende stap is om een definitief ontwerp op te
stellen.
De planning is om in juni een definitief ontwerp te
hebben, de uitvoering is na de zomervakantie.

4.31 uitvoering in de zommer is wel
een aandachtspunt, vooral nu
waar wij allemaal thuis zijn!

De uitvoering zal na de zomervakantie zijn.

4.32 In de zomer herinrichten????
Dan is het toch juist hoogseizoen
om te spelen!

De uitvoering zal na de zomervakantie zijn.

4.33 Beter in het najaar realiseren.

De uitvoering zal na de zomervakantie zijn.

4.34 Nog 1 punt m.b.t. uitvoering in
de (na)zomer. Bij aanplant van
nieuwe bomen is het ook beter
dit in het najaar te doen. Zeker
als we weer een droge zomer
mogen verwachten.

1

De bomen worden altijd in het plantseizoen
aangebracht.

4.35 Wordt de uitvoering in delen
gedaan?

1

De uitvoering zal inderdaad gefaseerd (wel
aansluitend) uitgevoerd worden.

4.36 Toch na de zomer inderdaad?

1

De uitvoering zal na de zomervakantie zijn.

4.37 Hoeveel kinderen worden er
verwacht in de 200
appartementen die komend jaar
worden opgeleverd?
4.38 waarom is de Kop bij Sportlaan
niet bij ontwerp getrokken.
Sportlaan langs de dijk en
huidige werkplaats
picknick/boules.

Dat is op voorhand niet te voorspellen. We hebben
geprobeerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de
beschikbare ruimte om deze in te richten voor
iedereen met het oog op de toekomst.
3

Dit valt buiten de scope van deze herinrichting.

4.39 Nemen jullie de plek aan de
3
oostkant van de sportlaan (waar
nu nog bouwketen staan) ook
mee in het plan? Zou leuk zijn als
het boomgaard-idee
doorgetrokken wordt naar de
overkant.

Dit valt buiten de scope van deze herinrichting.

4.40 Zoals aangegeven eindigt het
3
ontwerp bij de Sportlaan. Aan de
oostzijde van de Sportlaan is
echter ook nog veel ruimte tot
aan de schaatsbaan (waar nu
bouwketen van de aannemer
staan). Waarom is dat gebied
niet in het ontwerp
meegenomen en kan dat
wellicht alsnog gebeuren?

Dit valt buiten de scope van deze herinrichting.

4.41 Graag aandacht voor de
inpassing in het ontwerp van de
technische installaties van de

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

1

warmtepomp en de
hoogteverschillen.
4.42 Worden de heuveltjes ook
gebruikt om de technische
installaties van de WKO in te
passen en daardoor worden
weggewerkt? ik bedoel ook de
betonranden van de WKO? deze
randen zijn ook gevaarlijk bij het
spelen.

2

Het is niet mogelijk om grondbelasting tegen de
WKO installaties te plaatsen.

4.43 Hoe gaat afwatering geregeld
worden met het aanbrengen van
heuvels en hoogteverschillen.
Risico bestaat op ophoping
(overtollig) regenwater.

Het water zal worden opgenomen door en weglopen
via de bodem.

4.44 Gezocht naar zeer goedkope en 2
saaie oplossingen: stenen, water
en houten palen en oude
materialen

De invulling van de verschillende speelplekken voor
verschillende leeftijden is uitgezet bij verschillende
speelleveranciers. De gegeven input is gebaseerd op
de gegeven opmerkingen uit de eerdere
vragenlijsten. Op een later moment is er de
mogelijkheid om op een van de bedachte ontwerpen
te stemmen. Het winnende ontwerp wordt
uitgevoerd. De stemmen van de kinderen tellen
dubbel. Hoe we dit gaan invullen wordt nog bepaald,
en is afhankelijk van wat er dan mogelijk is.

4.45 Het park voelt nog erg
rechtlijnig. Zou het 5m brede
trottoir aan de noordzijde
(jaagpad) niet speelser door het
‘park’ aangelegd kunnen
worden?

De stoep langs de woningen is tevens benodigd voor
de bereikbaarheid de hulpdiensten van de woningen
aan het Jaagpad.

2

4.46 De hoeveelheid steen wordt
1/2
verminderd, goed idee! Wordt
de soort bestrating ook
aangepast? Een meer natuurlijke
look? Minder strak/beton dan
nu?

De huidige stoeptegels worden hergebruikt. De
paden die door de groenstroken komen worden
schelpenpaden.

4.47 Onduidelijk op door het
1
versmallen van het boulevard de
straatverlichting wordt
verplaatst. Graag toelichting
hierover.

De straatverlichting wordt naar de rand van de stoep
verplaatst, zodat de stoep verlicht blijft.

4.48 Beetje krap om op 3 velden al
deze plannen uit te voeren lijkt
mij.
4.49 Svp mini speeltuin tussen de
Bottelarij en Veemarkt
verbeteren en baby speelplek
van maken

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.
2

Valt buiten de scope van deze herinrichting.

4.50 Ik zou wel een stukje willen zien 2
waar honden los mogen lopen,
spelen. Omheind en met bankjes
waar hondeneigenaren elkaar
kunnen ontmoeten.

Is niet opgenomen in het voorlopig ontwerp. Dit
vinden wij niet passen in de drie groenstroken.

4.51 Honden aan de lijn neem ik aan? 1

Honden dienen altijd aan de lijn te lopen buiten de
losloopgebieden. Daarnaast zijn honden bij
speelplaatsen voor kinderen verboden.

4.52 Geen hondenuitlaatplaats en
geen loslopende honden
toestaan, duidelijke regels voor
de handhaving

1

Dit is opgenomen in de Algemene Plaatselijke
Verordening.

4.53 Honden überhaupt verboden op
de grasvelden lijkt me.

1

Honden dienen altijd aan de lijn te lopen buiten de
losloopgebieden. Daarnaast zijn honden bij
speelplaatsen voor kinderen verboden.

4.54 Meer rust ,niet alleen maar
kleine kinderen denken ook
volwassen mensen ook .

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

4.55 Laat het Jaagpad, echt als
rustpunt fungeren voor de
drukke wijk. Nu de
appartementen ook worden
afgebouwd heeft deze kant van
de Sniep ook rust nodig. Naast
de reuring van de sportvelden,
tram en Pantar.

1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

4.56 Duidelijk maken dat er sprake is
van een woongebied, dus na
21.00 uur stilte en deze
handhaven, cameratoezicht.

1

Dit opgenomen in de Algemene Plaatselijke
Verordening.

4.57 is er ook gekeken naar de sociale 1
veiligheid van het gebied?

Het onderdeel sociale veiligheid wordt altijd
meegenomen bij het tot stand komen van een
ontwerp.

4.58 Hoe is sociale veiligheid in het
ontwerp meegenomen?

Het onderdeel sociale veiligheid wordt altijd
meegenomen bij het tot stand komen van een
ontwerp.

4.59 Goed belichtingsplan

1

De straatverlichting wordt naar de rand van de stoep
verplaatst, zodat de stoep verlicht blijft.

4.60 [ik mis] verlichting

1

De straatverlichting wordt naar de rand van de stoep
verplaatst, zodat de stoep verlicht blijft.

4.61 [ik mis] Extra verlichting?

2

De straatverlichting wordt naar de rand van de stoep
verplaatst, zodat de stoep verlicht blijft.

4.62 hoe wordt met de bestaande
verlichting om gegaan bij het
versmallen?

1

De straatverlichting wordt naar de rand van de stoep
verplaatst, zodat de stoep verlicht blijft.

4.63 Kan er svp bij de herinrichting
1
rekening mee worden gehouden,
dat de straatverlichting niet (nog
dichterbij) de huizen aan het
Jaagpad worden geplaatst cq in
de tuinen schijnen?

De straatverlichting wordt naar de rand van de stoep
verplaatst, zodat de stoep verlicht blijft.

4.64 Prullenbakken nodig

1

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

4.65 Prullenbakken?

1

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

4.66 Een kraantje zou handig zijn voor
de warme zomerdagen en
voldoende prullenbakken
4.67 Fontijn/iets met water zou leuk
zijn

Op de speelplek in veldje 1 is een waterpomp
opgenomen.
1

Op de speelplek in veldje 1 is een waterpomp
opgenomen.

4.68 Het is me niet helemaal duidelijk 1
of er ook een waterpartij komt.

Op de speelplek in veldje 1 is een waterpomp
opgenomen.

4.69 Ondiep waterfonteintje zoals in 1
Watergraafsmeer bij Hogeweg is
ook leuk!

Op de speelplek in veldje 1 is een waterpomp
opgenomen.

4.70 waterpomp/ waterval

1

Op de speelplek in veldje 1 is een waterpomp
opgenomen.

4.71 buurt betrekken bij de
daadwerkelijke inrichting en
onderhoud, zodat het iets van
ons alles wordt.

1

Dat is precies wat we willen bereiken.

4.72 Een koffiekiosk

2

Is niet opgenomen in het voorlopig ontwerp.

4.73 Afgelopen weekend was er voor 2
het eerst een mobiele bakker
(https://oliviersbakkerskar.nl/)
op zondagochtend op de wissel /
jaagpad locatie. Het concept
sloeg enorm aan. De Sniep mist
winkels / koffietentje / bakker
etc. Misschien idee om een plek
hiervoor te reserveren in het
park?

Er is onvoldoende ruimte op parkeerplaatsen/ stoep
en of weg hiervoor.

4.74 Ik woon op [adres bekend bij
3
gemeente] en ik wil graag ook
inspraak over de bestemming
van het stukje aan de Sportlaan
waar nu de AW groep containers
staan aangezien ze nu bijna weg
gaan.

Dit gedeelte valt buiten de scope van deze
herinrichting.

4.75 Jaagpad zelf vrij houden dus
3
vreemd dat er stippen geplaatst
worden op het middendeel. Ik
zou dat niet voor de deur willen.

De bereikbaarheid van de woningen aan het Jaagpad
blijft ondanks de speelstippen.

4.76 In hoeverre wordt rekening
gehouden met het originele
ontwerp waarop vele
Jaagpadbewoners in 2008
gekocht hebben. Hoe behouden
we bijvoorbeeld de zichtlijnen?
Wel vervelend dat ik merk dat de
organisatoren van deze
bespreking al een
waardeoordeel hebben ove rode
huidige situatie, wat ons betreft
is dat niet de algeheel geldende
mening. Hopelijk worden andere
meningen wel serieus genomen.
Dit nav jouw opmerking dat de
eerste ontwerpers zaken gemist
hebben. Realiseer je dat velen
tevreden zijn en ook gekocht
hebben op initieel ontwerp. En
niet iedereen heeft input
gegeven.

Bepaalde elementen van het oorspronkelijke
ontwerp zijn behouden. We hebben hierin
geprobeerd om een goede balans te vinden op elk
veld tussen rust, groen en spelen/ontmoeten,
waarbij wordt aangesloten op de huidige en
toekomstige behoefte van de buurt.

4.77 Voldoet niet. Afkeuringswaardig,
Graag noodzaak aantonen van
deze verandering. Lijkt op

Bepaalde elementen van het oorspronkelijke
ontwerp zijn behouden. We hebben hierin
geprobeerd om een goede balans te vinden op elk

mensen met kinderen hebben
voorrang….
4.78 Ik mis een beetje de balans
tussen ingaan op de
speelmogelijkheden en anderen
dan kinderen die er ook wonen.

veld tussen rust, groen en spelen/ontmoeten,
waarbij wordt aangesloten op de huidige en
toekomstige behoefte van de buurt.
1

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten.

4.79 Hoe wordt er rekening gehouden 1
met ouderen en alleenstaande?
Van belang is om voor alle
leeftijdscategorieen de groen
strook in te richten. Hoe wordt
dat vanuit het ontwerp en de
gemeente geborgd ?

We hebben geprobeerd om een goede balans te
vinden op elk veld tussen rust, groen en
spelen/ontmoeten, zo is het derde veld meer gericht
op de volwassenen, en komt er bij voldoende
instemming een moestuin op veld 1

4.80 Is er ook overleg met Pantar over 1
het ontwerp? Zij gebruiken de
groenstrook ook als pauze plek
tussen de middag.

Pantar is meegenomen met de bezorging van
bewonersbrieven.

4.81 Waarom al herinrichting, 25 jaar

Plantage de Sniep Noord is sinds de aanleg in 2009
flink gegroeid. De huidige invulling is niet meer
toereikend voor deze groei.

4.82 Als dit ontwerp 25 jaar meegaat, 1
wordt er dan nu al nagedacht
over de veranderende behoeftes
naarmate de bewoners (vooral
de kinderen) ouder worden. Is
het makkelijk om over 10 jaar
aanpassingente doen?

Dit is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

4.83 Welke veranderingen zijn er
1
aangebracht in het plan n.a.v. de
enquete?

Het schetsontwerp is opgesteld met o.a. input vanuit
de enquête.

Opmerkingen zonder reactie
Goed, de locatie van zitgelegenheid en ophooppunten van kinderen (zoals bij de glijbaan), vooral aan
de kant van het achterpad van de Keulse Vaart ipv aan de kant van Jaagpad ivm geluid en privacy.
Jaagpad woningen liggen direct met slaapkamers aan het park.
Een mooie gevarieerde invulling zo op het eerste gezicht. Complimenten hiervoor!
Zeker door ook plekken te creeren in de schaduw, zal dit aantrekkelijk zijn in de zomer (wordt nu alles
dor en droog.).
Leuk aanbod
Aardig, de beschutte ruimte voor de kleintjes.

Wauw!
Heel erg leuk opgezet
Fraai
Heuvels, paadjes en boomgaard spreken me erg aan; diversiteit in begroeiing, groen en materialen en
in beweging en rust.
Positief speelplekken en ontmoetingsplekken voor alle leeftijden.
Mooi om het spelen te bevorderen door het aanbieden van speeltoestellen in zoveel mogelijk
natuurlijke materialen.
👍
Erg leuk ontwerp, een stuk beter dan de huidige situatie.
Het ontwerp bevat veel leuke elementen!
Leuk opgezet!
Mooi dat er een natuurlijk landschap gecreerd wordt
Het ziet er erg goed uit!
Mooi!
Prachtig plan om de plekken beter te kaderen, ik ben positief verrast!
In de keuze voor hoogteverschillen en natuurlijk spelen herken ik mijn aangegeven wensen. Erg
content mee!
Duidelijke schets.
Prima.
Erg leuk, ziet er uitdagend uit voor alle leeftijden en motiveert tot meer bewegen. Vooral de
hoogteverschillen vind ik een erg goed idee.
Mooi! Insectenhotel lijkt ons super, dat hebben we op school ook als idee doorgegeven (de
kersenboom)
Wat een ontzettend mooi plan!!! Echt mijn complimenten. Niks op aan te merken. Echt geweldig,
heerlijk zo veel groen!
Mooi!
Mooi en divers
Super gaaf!
Dit ziet er prachtig uit!! Niks op aan te merken
mooi verschillend groen. Insectenhotel ook leuk!
Prima

Complimenten, ziet er erg goed uit.
Leuke ideeën
Ziet er goed uit!
Ziet er gezellig uit!
Genoeg verschillende speeltoestellen voor de verschillende leeftijdcatagoriën
Mooie bomen! Kleur in de zomer en herfst. Zorgt meteen voor een leuke sfeer!
Leuk ontwerp voor alle leeftijden! Top!
Ziet er heel mooi uit
Leuk genoeg variateit
Helemaal goed!!
Precies goed
leuk
Mooi. Ik weet hier niet zo veel van maar sta er voor open dit met mijn buren te ontdekken (post
Corona…)
Mooi!!!
Erg leuk!
Ziet er goed uit!
Mooi
Doen
Leuk
Heel mooi. Vooral de waterspeeltuin voor de kleintjes. Fijn ook dat het trapveldje blijft!
Leuk om inderdaad met de kinderen een insectenhotel te maken. Onder begeleiding, zoals dat
bijvoorbeeld ook bij Lola Buitenpost (Zuid Oost) gebeurt.
Heel leuk allemaal. Ik kijk er nu al naar uit.
Top!
Prima
leuke ideen
super
lekker levendig
Prima
Leuk!

Goed gevarieerd!
Mooi
Prima
Prachtig.
Heel leuk, we miste nog een park in diemen sniep
Heel leuk, goede toevoeging aan de buurt. Leuk dat er een apart gedeelte is voor de jonge kinderen
en de moestuintjes zijn ook heel leuk voor de kinderen. Hoogteverschil als aanleiding voor
spelelementen spreekt ons ook aan.
Heel leuk en leerzaam park voor iedereen.
Helemaal prima zo! Begin maar 😉
Top
Super mooi
Prima
Leuk, zorgvuldig bedacht!
Erg leuk voor de wijk!
Ik vind het er erg goed uitzien
Prima!
Ja heel mooi
Nee ziet er prima uit
Prachtig. Ziet er erg mooi uit.
Fantastisch! Ik kijk er enorm naar uit!
Leuk!!
Speelheid en afwisseling heel Leuk
Ik vind het een mooi en leuk plan!
Leuk!
Prima veel groen is mooi
Prachtige indeling.
Heel mooi. Ziet er veelbelovend uit!
Prima. Fijn dat er zitgelegenheid voor de ouders is 😉
Heel mooi
Top

Prima
Mooi deze diversiteit aan bomen en natuur!
Prima! Lijkt me heel mooi worden.
👍
Netjes weergegeven
mooi afwisselend
Goed dat er meer hoogte accenten komen en meer aandacht voor biodiversiteit
Gemeente Diemen heeft prachtige inrichting van groenstroken overal en zeker in de Sniep.
Complimenten hiervoor. Plan ook weer erg mooi.
Helemaal goed, hoe meer hoe beter.
Mooi
Heel leuk. Lekker veel verschillende bomen
Prachtig
Mooi!
Fijn
Precies goed genoeg, er zijn veel speelplekken ook in de omgeving (bijvoorbeeld bij basisschool
kersenboom)
Prima
De speelplekken zijn leuk. Kinderen uit de buurt verdienen het om zo’n plek te hebben.
De schets is prima
Ja graag veel groen
Jeu des boules is een leuke toevoeging! Ook leuke speelplek voor kinderen
Heel mooi. Veel verschillende bomen en biodiversiteit gaat de wijk ook meer uitstraling geven. Het is
nu best stedelijk.
Mooi
goed
leuk, afwisselend en voor verschillende leeftijden
mooi, fijne uitstraling door afwisseling in begroeiing
Gelukkig geen berkenbomen opgenomen want daar zijn wij allergisch voor. Is ook een hoog gevoelige
allergeen voor velen met hooikoorts!
Bloesem bomen her en der en fruitbomen ook voor een mooi uitzicht voor een ieder.

Ziet er afwisselend en uitnodigend uit. Mooie variatie voor verschillende doeleinden en groepen
gebruikers.
Lijkt mij leuk.
Leuk dat er meer soorten bomen en planten komen. Geeft meer identiteit aan de verschillende
stukjes van het jaagpad.
Mooi en leuk
Goede mix
Lijkt aan wensen tegemoet te komen
Positief over verschillende boomsoorten en begroeiing.
Ik ben heel blij dat de gemeente dit zo pakt. Mijn complimenten ervoor.
Op zich vind ik dit plan er goed uit zien
Heuvels is top.
Heel erg leuk, speels opgezet. Ik denk dat we er dan sneller naartoe zullen gaan.
Mooi
Zandbak behouden top
Voldoende zitplekken.
Ontzettend leuk voorstel. Veel diversiteit en voor ieder wat wils. Veel groene diversiteit ook.
Hoogteverschillen ook leuk, nodigt uit tot spelen voor de kinderen.
Mooi dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen jonge en oudere kindjes.
Op 1 punt na [elders in deze nota aan bod gekomen] erg leuk en erg nodig/gewild.
Super!
Ziet er gemoedelijk en afwisselend uit
Natuurlijk spelen ziet er mooi uit!
Het ziet er mooi en afwisselend uit, hopelijk kan het snel gerealiseerd worden!
Prachtige plekken, mooie variatie voor alle leeftijden tot 12 jaar.
Veel beter ingericht, goed om rekening te houden met behoeftes van verschillende leeftijdsgroepen.
Mooi! Veel groen!! Graag!!
Leuk! Water is altijd goed.
Goede variatie
Een heel goed idee.
Komt in de buurt van een goed ontwerp

Verschillende bomen ja.
Ik vind dit fantastisch!
Geweldig!
Doen!
Ziet er heel mooi uit.
Mooi.
Heel mooi ingevuld.
Erg fijne plannen!
Mooie bomen
Leuk!
Het groen ziet er heel mooi uit.
Mooie toevoegingen van verschillende ontmoetingsplekken. Fijn dat er meer een clustering ontstaat
i.p.v. de lange lijn.
Leuk, verschillende en diverse plekken.
Goede toevoegingen van de verschillende bomen. Diversiteit
Prima.
De speelsheid vind ik mooi, geen rechte lijn meer. Fijn dat er nog steeds een looppad is. Het groen en
de bomen zijn fijn.
Glijbaan op een heuvel leuk, heuvel zal ook tot creatieve speelideeen ldeeen leiden en wie weet als er
sneeuw komt, dan kun je er vanaf sleeen.
Verder vind ik de diversiteit in beplanting heel mooi
Heel leuk. Indeling ook goed 3 verschillende fases.
Over het algemeen een leuk idee
Mooi.
Top!
Fijn dat de sfeer ‘natuurlijk’ zal worden. Weg met alle stenen!
Mooi dat er bloesembomem en fruitbomen zijn. Ik zie gelukkig geen berkenbomen want daar zijn de
meeste mensen met hooikoorts ook allergisch voor.
Mooie keuze aan vegetatie.
Aardig, de beschutte ruimte voor de kleintjes.
Leuk aanbod

Een mooie gevarieerde invulling zo op het eerste gezicht. Complimenten hiervoor! Zeker door ook
plekken te creeren in de schaduw, zal dit aantrekkelijk zijn in de zomer (wordt nu alles dor en droog.).
Erg leuk
Variëteit is goed compliment waard.
Dit vinden we mooi.Iedere geval geen voetbal veld tegenover onze huis want te veel lawaai.
Niet mooi
Ontoereikend
Saai
Matig
Ik wil graag een compliment geven aan het ontwerp.
Ik vind het ontwerp een geweldige verbetering en wordt vast heerlijk voor jong en oud.
Complimenten voor het mooie ontwerp! We kijken uit naar een mooi, sfeervol en vooral groen
Jaagpad!
Complimenten voor het ontwerp!
Dank voor het mooie ontwerp!
bedankt voor het mooie ontwerp!
compliment voor de diversiteit in het ontwerp.
Prachtig ontwerp, complimenten!
leuk ontwerp!, mooi idee met de verschillende plekken en invulling.
Leuk om minder verharding toe te passen!
Ik vind de hoogteverschillen in het ontwerp heel geslaagd. Wat mij betreft vooral behouden
Ik meld mij graag aan voor de moestuin
Ik [meld me] ook [graag aan voor de moestuin]. Wil wel iets van een vereniging oprichten.
Voor de tegenstanders van speeltoestellen: als er meer speeltoestellen komen verdeeld over de hele
groenstrook, dan spelen de kinderen niet op een geconcentreerde plek maar verdeeld over de hele
strook

