Reactienota ontwerp speelplekken Enk en Larixstraat
Dit vind ik van het voorlopig ontwerp voor speelplaats Enk:

Dit vind ik van het voorlopig ontwerp voor speelplaats Larixstraat:

Reactie gemeente Amersfoort:

-

Leuk plan met die boomstammen bij het voetbalveld, maar ik heb 2 jonge
kinderen en die laat ik niet alleen naar de Enk gaan. En ik kan niet altijd mee als
de jongste slaapt. Het zou fijn zijn om ook een (vrij van hondenpoep) speelveld
(glijbaan, schommel) bij ons voor op het veldje te hebben zodat de kleine
kinderen daar ook kunnen spelen.

In de reacties die wij hebben ontvangen van buurtbewoners op de voorlopige
ontwerpen voor het spelen aan de Enk en Larixstraat (10 ingevulde antwoordkaarten en
4 reacties via participatieplatform Met Amersfoort) geven meerdere mensen uit de
buurt aan dat zij de ontwerpvoorstellen mooi en leuk vinden.
Naast het fysiek afschermen (met boomstammen) van het voetbalveldje en het
behouden van de picknicktafel bij de Larixstraat, zouden enkele bewoners aanvullend
daarop ook graag andere speelmogelijkheid voor kleinere kinderen willen aan de
Larixstraat. We kijken of en zo ja, op welke manier we hieraan invulling kunnen geven
binnen het beschikbare budget.

Helemaal TOP voor jonge kinderen!

Ik zou het zelf helemaal omgooien.
Zowel in Spanje als dichterbij huis in Almere gezien, grote groene gebieden
omgetoverd van "hangplek" naar "sportplek" voor alle leeftijden.
Plaatsen van diverse attributen, waardoor er voor iedere leeftijd er wat bij zit.
Zo hebben de jongeren (12-18 jaar) en oudere jongeren (18-88) wat te doen,
naast het bijpraten van de laatste roddels. ;-) Iedereen die van plan is even op
het gras te gaan hangen, zal dan eerder geneigd zijn een apparaat te pakken
om even wat te bewegen. Voor iedereen is het goed om te bewegen. In het
Soesterkwartier bewegen mensen echt veel te weinig en roken/drinken te
veel. Ga ze uitdagen wat te gaan doen door leuke uitdagende portattributen te
plaatsen. Bij sporten maken we stoffen aan in ons lichaam, waardoor we
positiever gaan denken, meer energie krijgen (om elkaar te helpen/ vriendelijk
woord voor elkaar/ huis/omgeving schoner te houden). Ik zeg doen!

U doelt waarschijnlijk op de skills garden (Athletic Skills Model) in Almere Haven. Het zou
mooi zijn als een dergelijke plek ergens in Amersfoort kan komen. Zo'n soort voorziening
is echter veel te groot voor deze locatie (met een groot verzorgingsgebied). Ook komt
deze wens niet overeen met de Speelruimtekaart en Uitvoeringsplan speelplekken
Soesterkwartier 2018-2022, zijnde onze basis voor de speelontwerpen van de Enk en
Larixstraat. Uw wens voor een sport- en beweegplek bespreken we in het kader van het
project Wijkperspectief Soesterkwartier.

Ik vind het op zich super mooi alleen wat we ook missen zijn
parkeerplaatsen wat we ook echt wel kunnen gebruiken en van ons
mag er wat meer verlichting komen (zonnepaneel).

-

In samenspraak met betrokkenen uit de wijk is het beheerplan van de groengordel
Soesterkwartier geactualiseerd voor de periode 2021-2030. Met het geactualiseerde
beheerplan zetten we onder andere in op het versterken van de natuur/ecologische
waarde en biodiversiteit van het gebied. De aanleg van nieuwe/extra parkeerplaatsen
ten koste van groen past niet in onze visie op de groengordel. We willen de groengordel
groen houden en zetten in op vergroening/ontstening van de openbare ruimte.
De afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente is bezig met het opstellen van een
parkeervisie waarin de problemen ten aanzien van parkeren zullen worden
geadresseerd.
Verder is het stadsbrede beleid van de gemeente Amersfoort dat er geen lichtmasten
worden geplaatst in groengebieden. Openbare verlichting is in de basis bedoeld om
straten naar woningen aan te lichten, zodat mensen veilig hun woning kunnen bereiken.

Via de mail maak ik mijn reactie kenbaar omdat het digitale
Geen opmerkingen.
antwoordformulier gesloten blijkt te zijn. Uw collega’s zijn hiervan op
de hoogten. Als direct omwonende op de Acaciastraat 18 hebben wij
in het voortraject met Hemelse Natuur en Vrienden van de
Groengordel aangegeven dat wij privacy voor de aanliggende
percelen belangrijk vinden. Omdat er in de huidige plannen houten
plateau’s en een talud glijbaan zijn opgenomen zouden wij graag zien
dat het geheel 7 – 10 meter opschuift richting de flat aan de Enk. Dit
willen wij omdat wij niet willen dat er vanaf een verhoging direct in
onze woonkamer of tuin kan worden gekeken.
Verder is het een speels ontwerp dat een hoop speelplezier bied.

Fijn dat het u toch is gelukt om het digitale formulier in te vullen.
De nieuwe speelinrichting voor de Enk komt op de plaats van de huidige speelplek. Deze
locatie is afgestemd met de plannen voor de gemeenschapstuin.
De talud glijbaan is gesitueerd op een plek vrij ver van de woningen vandaan (circa 35
meter). We verwachten daarom dat er geen sprake zal zijn van een wezenlijke inbreuk
op de privacy.
Om toch aan uw reactie tegemoet te komen, is het wellicht een optie om de struiken
grenzend aan uw perceel wat hoger te laten groeien (als groene buffer).

Ziet er heel mooi uit. Overigens deel ik de ervaring van onveilig voelen N.v.t. kom ik nooit.
op de Enk niet.
Heel mooi en uitdagend voor kids.
Heel erg zonde dat "de speelplek" oftewel de zandbak weggaat. Steeds meer
kleine kids in de straat. Zomers wordt er zoveel gebruik van gemaakt door
kindjes die nog niet zelf de straat uit mogen gaan. Echt heel zonde. :( Waarom
niet wat "wipkippen" of schommel voor de peuters? Die kunnen niks op de Enk
straks. :(

-

Ziet er goed uit, maar ik mis de fruit en noten bomen/struiken.

Ziet er goed uit, maar ik mis de fruit en noten bomen/struiken.

Ter hoogte van de Enk wil ProRail/Hemelse Natuur graag samen met de omwonenden
en andere belangstellenden uit de wijk een gemeenschapstuin/plukplantsoen realiseren
met fruit- en noten dragende bomen en heesters (naast de speelplek en het
hondenlosloopgebied). U kunt hierover contact opnemen met de stichting in oprichting
tbv gemeenschapstuin.

Mooi uitgevoerd plan.
Ziet er goed uit.

Ook goed uitgevoerd plan.
Als honden eigenaren hun dieren daar niet uitlaten, vind ik het prima.

In heel Amersfoort geldt een aanlijn- en opruimplicht. Speel- en sportplekken zijn
standaard verbodsgebieden voor honden. Onder andere aan de Enk is een
hondenlosloopgebied aanwezig; hierbinnen mag de hond z'n behoefte doen, zonder dat
de baas deze hoeft op te ruimen. In 2022 wordt met enige regelmaat hondenpoep
weggezogen in vier hondenlosloopgebieden in de groengordel.

In de reacties die wij hebben ontvangen van buurtbewoners op de voorlopige
ontwerpen voor het spelen aan de Enk en Larixstraat (10 ingevulde antwoordkaarten en
4 reacties via participatieplatform MetAmersfoort) geven meerdere mensen uit de buurt
aan dat zij de ontwerpvoorstellen mooi en leuk vinden.
Naast het fysiek afschermen (met boomstammen) van het voetbalveldje en het
behouden van de picknicktafel bij de Larixstraat, zouden enkele bewoners aanvullend
daarop ook graag andere speelmogelijkheid voor kleinere kinderen willen aan de
Larixstraat. We kijken of en zo ja, op welke manier we hieraan invulling willen/kunnen
geven binnen het beschikbare budget.

-

Gaarne ook voor de auto's extra parkeervakken aanleggen. We komen
structureel ruimte te kort.

In samenspraak met betrokkenen uit de wijk is het beheerplan van de groengordel
Soesterkwartier geactualiseerd voor de periode 2021-2030. Met het geactualiseerde
beheerplan zetten we onder andere in op het versterken van de natuur/ecologische
waarde en biodiversiteit van het gebied. De aanleg van nieuwe/extra parkeerplaatsen
ten koste van groen past niet in onze visie op de groengordel. We willen de groengordel
groen houden en zetten in op vergroening/ontstening van de openbare ruimte.
De afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente is bezig met het opstellen van een
parkeervisie waarin de problemen ten aanzien van parkeren zullen worden
geadresseerd.

Ik kom hier nooit, ervaar het altijd als onveilige plek.
Graag aandacht voor beter openbaar vervoer. Ik vind dat onveilig 's
avonds.

Er wonen veel kleine kinderen voor ouders prettiger wanneer hier wat
speeltoestellen voor jonge kinderen komen en veiliger.

Jammer te horen dat u zich niet onveilig voelt aan de Enk. Op 14 december 2021 hebben
we met twee bewoners doorgepraat over dit onderwerp. Als u alsnog hierover met ons
en/of met hen in gesprek wilt, bent u van harte welkom! U kunt dan contact opnemen
met de gemeente via telefoonnummer 14 033.
Naast het fysiek afschermen (met boomstammen) van het voetbalveldje en het
behouden van de picknicktafel bij de Larixstraat, zouden enkele bewoners aanvullend
daarop ook graag andere speelmogelijkheid voor kleinere kinderen willen aan de
Larixstraat. We kijken of en zo ja, op welke manier we hieraan invulling willen/kunnen
geven binnen het beschikbare budget.
Uw vraag over veilig openbaar vervoer is geen wijkverkeerskundige vraag, tenzij deze
gaat over verkeersveiligheid in de straten. In dat geval wordt de OV-route
(Noordewierweg) naar verwachting op termijn veiliger gezien het spelende project.
Mocht u verder vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u het best contact
opnemen met de gemeente Amersfoort via telefoonnummer 14 033. U wordt dan in
contact gebracht met degene die hierover gaat.

Zowel op Enk als Larixstraat zou iets van verlichting bij de speelpleken Het zou leuk zijn voor de kleintjes als er bijvoorbeeld een schommel oid staat.
en zitplekken heel prettig zijn. Dat voorkomt jeugd die daar gaat
Nu staan er plastic speeltoestellen van buurtbewoners en dat ziet er erg
hangen en rotzooi trappen.
rommelig uit maar er wordt veel gebruik van gemaakt.
Extra parkeerplekken zijn hard nodig! Het gras wordt vaak kapot gereden. 6
plekken zou al een enorm verschil maken!

Naast het fysiek afschermen (met boomstammen) van het voetbalveldje en het
behouden van de picknicktafel bij de Larixstraat, zouden enkele bewoners aanvullend
daarop ook graag andere speelmogelijkheid voor kleinere kinderen willen aan de
Larixstraat. We kijken of en zo ja, op welke manier we hieraan invulling willen/kunnen
geven binnen het beschikbare budget.
In samenspraak met betrokkenen uit de wijk is het beheerplan van de groengordel
Soesterkwartier geactualiseerd voor de periode 2021-2030. Met het geactualiseerde
beheerplan zetten we onder andere in op het versterken van de natuur/ecologische
waarde en biodiversiteit van het gebied. De aanleg van nieuwe/extra parkeerplaatsen
ten koste van groen past niet in onze visie op de groengordel. We willen de groengordel
groen houden en zetten in op vergroening/ontstening van de openbare ruimte.
De afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente is bezig met het opstellen van een
parkeervisie waarin de problemen ten aanzien van parkeren zullen worden
geadresseerd.
Verder is het stadsbrede beleid van de gemeente Amersfoort dat er geen lichtmasten
worden geplaatst in groengebieden. Dit omdat deze in de praktijk enkel schijnveiligheid
opleveren en hoge kosten met zich meebrengen. Openbare verlichting is in de basis
bedoeld om straten naar woningen aan te lichten, zodat mensen veilig hun woning
kunnen bereiken.

Erg leuk, vooral het natuurlijke. Al zou een schommel wel heel top
zijn.
Mooi! Ik zou gaan voor de houten optie.

Een tweede picknicktafel? Mooi het natuurlijke! Wellicht een basketbal korfje? De huidige picknicktafel aan de Larixstraat blijft staan (de planken zijn vorig jaar
Voor kinderen die een ander spel willen dan voetbal.
vervangen). Het plan van de speelplekken aanpak voorziet niet in een tweede
picknicktafel op deze locatie.
Fijn dat het voetbalveld wordt opgewaardeerd. Hondenpoep is wel een groot Naast het fysiek afschermen (met boomstammen) van het voetbalveldje en het
(!!) probleem! Hoe gaan we dit tegen?
behouden van de picknicktafel bij de Larixstraat, zouden enkele bewoners aanvullend
En ik zou graag een paar toestellen (hout) willen bij de picknickbank. Er wonen daarop ook graag andere speelmogelijkheid voor kleinere kinderen willen aan de
veel jonge gezinnen aan de Larixstraat. Fijn als kinderen in het zicht kunnen
Larixstraat. We kijken of en zo ja, op welke manier we hieraan invulling willen/kunnen
spelen. De Enk trekt ook "ander" publiek.
geven binnen het beschikbare budget.
Vorig jaar hebben we een gedragsonderzoek laten uitvoeren naar de
hondenpoepproblematiek in de groengordel Soesterkwartier. Eind dit jaar hebben we
hondenpoep afvalbakken verplaatst naar locaties meer in het zicht (voorbeeld: hoek
Larixstraat-Enk). Juist op de plekken waar de norm 'aanlijnen en opruimen' als minder
duidelijk kan worden ervaren. Ook de komende jaren blijven we aandacht besteden aan
(het waar en zo mogelijk tegengaan van) de ervaren overlast door hondenpoep. Zelf en
met bewoners.

Goed initiatief!

Hartelijk dank. In de reacties die wij hebben ontvangen van buurtbewoners geven
meerdere mensen uit de buurt aan dat zij de ontwerpvoorstellen mooi en leuk vinden.
-

