Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
PARK DWINGELAND
Ruimte voor initiatieven
Workshop 27 november 2017

Houten duurzame speeltoestellen
Toegankelijk voor ouderen
Woningen integreren in groen
Verbinden met groen schoolplein
Parkeerplaatsen voor bewoners
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Workshop Park Dwingeland
Datum & tijd
Waar			
Uitgenodigd		
			

27-11-2017, 19.30 – 21.30 uur
Raadhuis – Burgerzaal
Omwonenden, organisaties en ondernemers
(ca. 55 aanwezigen)

In juli 2017 heeft het college van B&W besloten het schetsontwerp van het Park
Dwingeland aan te laten passen.
Villa Kakelbont blijft in het park, waardoor er minder woningen in het park
gebouwd kunnen worden. Een doelstelling wordt toegevoegd: kindvriendelijk en
robuust moet het worden. De planning is aangepast wat inhoudt dat de aanleg
van het park vertraagd is en later gereed is.
Het ontwerp wordt op enkele punten aangepast; er zijn al zaken uitgevoerd.
Woningbouw langs het Stoekeplein is nodig om financiering gedeeltelijk
mogelijk te maken.
Het ontwerp uit 2015 is de basis: hoogteverschillen zijn van belang net als de
routes vanuit het park naar de Hoofdstraat en andersom ook. De bomen uit het
ontwerp zijn al besteld en de basis voor de waterstructuur is al aangelegd.
De school en spelen:
• School is het centrum van het park. De types van speeltoestellen en
skatebaan moeten nog onderzocht worden. Zo mogelijk wordt de speelplaats
van de school geïntegreerd in het park en wellicht onderwijsmogelijkheden
gecombineerd.
• Ook een plek voor jongeren niet vergeten, bijv. een goede en duurzame
skatebaan die ook een “hangplek” kan zijn
• Het centrum voor de kinderactiviteiten. Kernwoorden: groen, sportief (Cruijf
Court/ pannakooi), open verbinding met het park
Parkeren:
• Het huidige aantal van 80 parkeerplaatsen op het Stoekeplein, lijkt steeds
vaker veel te weinig. De plaatsen worden gebruikt door werknemers,
bewoners, winkelend publiek. Vergunning parkeren voor aanwonenden en
tijdelijk bestemmingsverkeer
• Autoverkeer via Van Echtenstraat naar Stoekeplein en Bentinckslaan inrichten
zoals de Zuiderweg, 30-er jarenuitstraling en zo een mooie rib van te maken.
• Mooie parkeerplaatsen maken met groen, verlichting
Hondenoverlast:
• De honden niet overal laten poepen maar de uitlaatmogelijkheden faciliteren
(speciale plekken, poepzakjes beschikbaar stellen + prullenbakken)
• Verordening instellen en handhaven

‘ Maak ruimte om even
ementen tot 10.000
bezoekers plaats te late
n plaatsvinden’
Maak ruimte voor evenementen
Voeg nieuwe bomen toe
Open en overzichtelijke omgeving
Realiseer een moderne skatebaan
Zorg voor hangplek voor jeugd

Workshop Park Dwingeland
Beplanting:
• Geen grote bosschages die jongeren gebruiken om onzichtbaar te zijn voor
anderen.
• “Gewone” bomen toepassen zoals eiken, beuken en kastanjes
• Planten voor vogels en kinderen (fruitbomen) ook i.r.t. onderwijs
Paden:
• Van asfalt maken zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt: rolstoelen rollator vriendelijk, skaten, hardlopen.
• Niet glooiend maken maar vlak ivm toegankelijkheid minder voor gebruikers
met rolstoel, rollator
Park algemeen:
• echt glooiend maken. Ook goed voor de afvoer van water. Hoogteverschillen
gebruiken voor bijv. uitzichtpunten en een glijbaan (t.h.v. speelplaats) in/aan
een heuvel(tje)
• Veel bankjes plaatsen en picknick banken/tafels
• 50+ sporttoestellen overwegen te plaatsen
• Trim parcours zoals in Spaarbankbos aanleggen (past ook bij speeltoestellen
van voorgestelde hout).
• Afwatering
• Park moet veilig en toegankelijk zijn
Park aanliggende omgeving
• Zebrapaden over de Notaris Mulderstraat ter hoogte van kinderopvang Kids
Casa (vm bibliotheek), Juliana van Stolbergschool, ....
• Garageboxen weg
• Notaris Mulderstraat 30 km zone van maken

Workshop Park Dwingeland
Verlichting:
• Goede en voldoende verlichting installeren in het park voor een veiligere
omgeving.
• Tijdelijk
• Definitief
Vijver:
• voorzien van een fontein.
• Veilige plek vijver t.o.v. de speelplaats
• Visplek
• Steiger toevoegen
• Een zijde “zachte over”
Evenementen:
• In het park is prima. Nu ca. 4 per jaar in gedachten. Dat vindt men ok. Tot
10.000 bezoekers over een hele dag verspreid is mogelijk. Moet niet ieder
weekend zijn.
• Culinair Hoogeveen
Woningbouw:
• Geen woningen voor complex Belstaete zodat uitzicht van (oudere) bewoners
niet belemmerd wordt: is uitzicht op de molen.
• Meer richting de kerk
• Bouwen tegenover de Kids Casa (voormalige bibliotheek) dan geen uitzicht
belemmering
• Laagbouw
Zichtlijnen:
• Naar markante gebouwen zoals de molen en kerk. Bewaren of creëren.
• Geen hoge bosschages maar hoge bomen (voorkomen van hang- en
schuilplekken)
Tijdelijke toegankelijkheid van het park
• Moet wat aan gedaan worden. Nu is het alleen maar wateroverlast en modder.
Fietsenstalling:
• Verplaatsen want deze blokkeert nu de doorgang van en naar de Hoofdstraat
en het park.
Vervolg: Planning wordt bijgewerkt en gecummuniceerd. Er komt nog een sessie.

