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Toezegging gedaan tijdens de vergadering van:
 de gemeenteraad
 de commissie Samenleving
 de commissie Ruimte
 Themabespreking
 Werkgroep
 anders

van 4 december 2017
van
van
van
van

Omschrijving van de toezegging:
In de raadscommissie is gevraagd om te onderzoeken of er bij bewoners in de omgeving van de
Rhijnsberg opnieuw behoefte is aan een pannakooi op het terrein van de Rhijnsberg.
Antwoord (in te vullen door organisatie):
Buurtbewoners rondom de Rhijnsberg zijn in de gelegenheid gesteld om in de periode van 1 maart
2018 t/m 12 maart 2018 hun mening kenbaar te maken. Dit hebben zij digitaal en schriftelijk
gedaan. De antwoorden die schriftelijk zijn binnengekomen zijn ook digitaal ingevoerd, zodat een
compleet beeld van de resultaten is gecreëerd. De volledige uitkomst van deze enquête is
toegevoegd in de bijlage. Bij twee inzendingen is een aparte brief opgesteld, deze zijn eveneens in
de bijlage toegevoegd.
Hieronder is een korte samenvatting van de uitkomst:
De gemeente Heerde heeft 22 formulieren kunnen verwerken tot een uitkomst. Dat is 58% van de
38 verstuurde enquêteformulieren.
De eerste vraag die gesteld is, geeft direct een goed beeld van de behoefte. Is er binnen uw
huishouden behoefte aan een pannakooi?
27% geeft als antwoord: ja
72% geeft als antwoord: nee
Mochten wij overgaan tot plaatsing, dan was één van de vragen, aan welke randvoorwaarden moet
worden voldaan? De belangrijkste punten die hieruit voortkwamen waren:
 alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 14 jaar
 geluidsbeperkende maatregelen, zoals de keuze van hekwerk
 een zachtere ondergrond, geen stoeptegels, maar bijvoorbeeld kunstgras
 aanpassing muur van de school, in verband met het kaatsen van het geluid tussen de school
en Rhijnsburglaan 7
 handhaving bij overlast door BOA en/of wijkagent in avonduren en weekend

Dit sjabloon is bedoeld voor toezeggingen aan de raad die niet in het verslag verwerkt kunnen worden. Vragen hierover
kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo
ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.




sluiting na 20.00 uur en op zondag
geen plaatsing bij de Rhijnsberg, maar op het Van Meurspark

Het argument dat buurtbewoners aanvoerden om wél een pannakooi te plaatsen op het openbare
plein ging voornamelijk om de uitbreiding van de speelvoorzieningen zowel voor de basisschool als
oudere jeugd.
De mensen die géén behoefte hebben aan een pannakooi hebben onderstaande punten als
belangrijkste tegenargumenten naar voren gebracht:
 geen thuiswonende kinderen
 (weer) een aanzuigende werking op oudere jeugd en volwassenen tot in de late avonduren
 te verwachten geluidsoverlast door het kaatsen van ballen, schreeuwende jongeren en harde
muziek van radio’s/telefoons
 te verwachten vernielingen en zwerfafval, waaronder glas
 geen vertrouwen in het handhaven van overlast in de avonduren en weekend
Algemene opmerkingen
In 2012/2013 is het openbare plein – inclusief een zgn. pannakooi - aangelegd en opengesteld in
het nu nog bestaande verlaagde schoolpleingedeelte aan de Rhijnburglaankant tussen de school,
huisnr. 7a en huisnr. 7. In juni 2013 waren vanaf het moment van aanleg, grote problemen van
overlast, waarna na vele overleggen en discussies, is besloten deze speelvoorziening weg te halen.
Daarna is de rust in de buurt wedergekeerd. De stemming in de buurt is goed, er worden door veel
buurtbewoners deelgenomen aan activiteiten zoals burendag en NLdoet. Er is een buurtapp
gelanceerd.
Naar aanleiding van de enquête hebben de verschillende meningen tot onvriendelijke reacties naar
bewoners geleid.

/2

2

