
input/wens

Verblijf en gebruik

Doorsteekjes door groen met 

zitjes

Indien de kwaliteit van het groen gewaarborgd wordt en locatie goed 

schoon te houden is, is er geen beperking vanuit beleid en beheer.

JA De zitjes in het groen lijkt een leuk idee. Echter uit 

de feedabck van de zomer blijkt toch dat er weinig 

voorstanders zijn en bovendien wil niemand de zitjes 

voor de deur hebben en voor de kwalitet van het 

groen is het niet zo goed idee. Dus uitzoeken of 

wens nog uitgewerkt moet worden.

Zitjes op kruispunten vanuit beleid en beheer is geen belemmering (mits voorgeschreven 

materialen)

Zitjes dienden zichtlijnen vrij te houden JA Uitzoeken of er nog behoefte is in de buurt

groter terras bij restaurant 

Meneer van Loon

Het huidige bestemmingsplan geeft geen toestemming voor een groter 

terras. 

Het ontwerp geeft iets meer ruimte voor het terras. 

Hiervoor moet het restaurant zelf een vergunning 

aanvragen. Eventueel kan de ruimte aangevuld 

worden met plantenbakken

Zorgen voor veilig naar buiten 

stappen portiekwoningen 

tegenover schoolplein

Beleid is dat er veilig op de stoep verbleven kan worden. Mogelijke 

toepassingen om de stoep veiliger te maken zijn het vergroten van 

geveltuinen en het strategisch plaatsen van fietsobstakels

in het kader van veiligheid moet er een 

afweging worden gemaakt tussen veilig de 

deur uitstappen en ruimte houden oor nood- 

en hulpdiensten.

JA Bij geveltuinen hoort wel een zelfbeheer contract. 

Dat moet voor de bewoners wel helder zijn.

Zorgen dat fietsen en scooters 

niet meer langs schoolplein racen

Vanuit beleid is er geen belemmering om deze wen te vervullen door 

middel van het strategisch plaatsen fietsobstakels

CVC en Puccini geven het advies strategisch 

plaatsen fietsobstakels (3 hekjes dicht op 

elkaar plaatsen)

JA

Doorgaande looproute langs 

schoolplein verplaatsen richting 

schoolplein

In verband met het beleid om bestaande bome te handhaven is deze 

wens niet mogelijk

NEE

(indien nodig voetbalveld 

verplaatsen richting school)

NEE Voetbalveld kan het beste op huidige plaats blijven 

zitten ivm indeling schoolplein en bereikbaarheid 

brandweer op het schoolplein

beleid/ beheer

overweging

veiligheid / techniek

overweging

mogel

ijk 

opmerkingen/ toelichting

Corantijnstraat input/wensen uit de buurt


