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Wethouder Egbert Buiter heet iedereen van harte welkom.
De initiatiefnemers voor een Wellness hebben zich definitief terug
getrokken. Na aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad een motie
aangenomen om samen met de omwonenden, de scouting en de
Hondenvereniging naar een alternatieve invulling van het gebied Ginneve
en veld 13 te kijken. Eerder hebben we al met de scouting en de
hondenvereniging gesproken. Vandaag praten we met de buurtbewoners
of zij ideeen hebben over een invulling van het terrein.
Bewoners vragen naar de van de sporthal:
Momenteel zijn we begonnen met de selectiefase, waarbij aannemers zich
kunnen inschrijven. Eind 2017, begin 2018 zal er gestart gaan worden
met de bouw. Het zwembad zal gerenoveerd worden en er wordt een
nieuwe sporthal gebouwd. Het buitenbad blijft in stand. De sporthal krijgt
een multifunctionele functie. De bewoners geven aan dat ze geen
evenementen op het terrein willen i.v.m. geluidsoverlast.
Gezien het aantal bezoekers en verenigingen op het sportpark, is de
gemeente verplicht extra parkeergelegenheid aan te leggen. Dit zal
hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd worden op P3, dit is het onverharde
parkeerterrein. Daarbij heeft de gemeenteraad aansluitend gevraagd
onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid op Den Dries. We zijn hier
momenteel mee bezig.
De bewoners vragen wat de ideeen zijn van de scouting en
hondenvereniging. De scouting heeft in het gesprek aangegeven dat ze
gezien hun gebouwelijke situatie graag op de zelfde plaats te wilen
blijven. Tevens hebben ze aangegeven gebruik te willen blijven maken
van het voetvalveld.
De concrete plannen van de hondenvereniging zijn nog niet duidelijk. Zij
hebben aangegeven graag het voormalige tennisterrein (gebouw en
tennisvelden) te willen gebruiken.
Het urnenveld dient intact blijven. Er is nog een geinteresseerde in de
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tennisaccommodatie. Het gaat hierbij om de padelsport.
Een aantal bewoners geven aan dat veel leden van de hondenvereninging
parkeren in de wijk en via het hek bij de scouting het hondenveld
oplopen. Dit geeft overlast met geparkeerde autos in de wijk en
hondenpoep. Bewoners benadrukken verder geen overlast te hebben van
de hondenvereniging.
Wel hebben de bewoners last van de feesten bij de scouting. De
wethouder geeft aan dat de gemeente hiervan op de hoogte is en hier ook
al over in gesprek is met de scouting.
De bewoners geven aan dat het fietspad naar de wijk als fietspad
behouden dient blijven en bewoners willen er geen doorgaande weg van
maken.
Wethouder Buiter geeft aan blij te zijn met de grote opkomst van
vanavond. Dit helpt inzicht te krijgen in hoe bewoners tegen het gebied
aankijken en een visie te maken. Hij vraagt de buurtbewoners naar hun
ideeen. Er wordt gevraagd naar de toekomstvisie en planologisch beleid
voor het gebied. Deze willen de bewoners echter voor het brainstormen
graag loslaten om een zo breed mogelijke invulling te kunnen geven.
Mocht er in de toekomst vanwege de visie van de bewoners beleid
aangepast moeten worden, dan zullen we daar op dat moment naar
kijken.
Suggesties/opmerkingen van de bewoners:
-

Geen bezwaren tegen plannen van scouting, hondenvereniging en
eventuele padelvereniging. Er zijn wel bezwaren tegen feesten en
evenementen van huurders bij de scouting.

-

Gebiedsontwikkeling woningbouw sportterrein en veld 13

-

Gezamenlijke koop van urnenveld

-

Extra beplanting tussen Ginneve en Jasmijn.

Er wordt gevraagd of er opstal of pachtregelingen zijn mbt de nieuwe
sporthal. Dit is nog niet het geval. Bewoners willen graag weten waar ze
in de toekomst aan toe zijn, voor een gangbare periode van 25 tot 30
jaar.
De gemeente vraagt iedereen verder na te denken over ideeen voor de
invulling van het gebied. We plannen een nieuwe bijeenkomst om deze
suggesties voor te stellen.
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Procedure:
Alle ideeen zullen verzameld worden in een document met scenario’s.
Deze zal aan alle betrokken partijen gepresenteerd worden. Het initiatief
komt vanuit de gemeente. Bewoners vragen om extra informatie, zodat
ze zich voor kunnen bereiden op moment dat iedereen bij elkaar komt.
De gemeente zal alle openbare informatie m.b.t. de sporthal delen met de
bewoners, hondenverening en scouting.
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