Antwoorden op gestelde vragen tijdens inloopavond 20 april j.l.
In dit document vindt u de antwoorden/reacties op de (letterlijke) opmerkingen en vragen die zijn
ingediend tijdens inloopavond Herinrichting Zeeheldenpark d.d. 20 april 2017. De mensen die hun
emailadres hebben genoteerd, hebben allen het antwoord op hun vraag ook via de mail ontvangen. In
dit document vindt u alle vragen en antwoorden (geanonimiseerd) onder elkaar. Enkele vragen over
het fietspad en enkele vragen over het hondenuitrengebied zijn gegroepeerd en samen beantwoord.

- Tasmanstraat dicht ter hoogte van de gemeente d.m.v. bloembak of keerhaven, zo maak je het
voor iedereen veiliger, zodat de auto’s niet meer achteruit moeten rijden.
- Fietspad Tasmanstraat langs de weg leggen die er al is.
- Tasmanstraat: eenrichtingsverkeer!!
- Eerste optie fietspad oostelijke kant toch de beste optie. Veiliger voor voetgangers. Fietsers
rijden in een mooi park. Oversteek verplaatsen op de Admiraal Banckertweg. Afsluiten
Tasmanstraat voor doorgaand verkeer.
- Fietspas oké langs Tasmanstraat, mits afgescheiden van zij weg, bijvoorbeeld door een
grasstrook.
- Ik vind het een super goed idee dat er éénrichtingsverkeer zou kunnen komen. Ook voor de
veiligheid, het is nu echt een drama!
In een deel van de Tasmanstraat is de combinatie achteruitrijdende auto’s en de vele passerende
fietsers geen optimale situatie. De wens is dan ook om deze verkeerssituatie te verbeteren. In de
Wijkvisie Zeeheldenbuurt is opgenomen dat er een apart fietspad ten oosten van het Zeeheldenpark
zou moeten komen (langs het bedrijventerrein). Tijdens de bewonersavond van 16 februari heeft een
aantal bewoners echter aangegeven dat zij verwacht dat fietsers deze (langere) fietsroute niet zullen
volgen, maar dat zij alsnog door de Tasmanstraat blijven fietsen. Naar aanleiding van deze opmerking
heeft de gemeente een andere mogelijkheid uitgewerkt, namelijk een verbreding van de Tasmanstraat
én het instellen van eenrichtingsverkeer. Tijdens de bewonersavond van 20 april werd dit door een
aantal bewoners niet als de beste optie gezien. De gemeente heeft vervolgens, naast de versie van
het fietspad ten oosten van het park en de verbreding van Tasmanstraat nog 2 versies uitgewerkt. Wij
hebben de in totaal 4 varianten ter advies voorgelegd aan de Begeleidingscommissie Wijkvisie. Op
basis van diverse criteria zoals behoud groen en bomen, kosten en veiligheid voor alle weggebruikers
heeft de begeleidingscommissie ons geadviseerd om de variant Verbreding Tasmanstraat en instellen
van eenrichtingsverkeer verder uit te werken. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging in de brievenbus
voor een bewonersavond waarin de keuze voor deze versie nader toegelicht wordt.
- 2 bomen in hondenrengebied, ook 2 uitgangen
- Hondenuitrenveld gelieve groter dan nu gepresenteerd. Stukje bomen erbij betrekken. Wel
afgezet met hek behouden én 2 ingangen.
e
- Vergroten hondenuitrengebied onder bomen door. 2 ingang/uitgang
Als gevolg van de opmerkingen die bewoners hebben gemaakt tijdens de bewonersavond zullen we
het hondenuitrengebied zodanig vergroten dat een aantal bestaande bomen binnen het
hondenuitrengebied valt. Er zijn twee in- en/of uitgangen ingetekend.
De drie berkenbomen aan de Tasmanstraat a.u.b. weg.
In de Wijkvisie ‘Samen maken we de Zeeheldenbuurt’ opgesteld door de bewoners van de
Zeeheldenbuurt is het vergroenen van de buurt als een van de belangrijkste speerpunten benoemd.
Dit betekent dat het uitgangspunt is dat er extra bomen worden geplant en er in principe geen bomen
worden gekapt en/of verplant.
Park: Super leuk dat er meer activiteiten komen voor groot en klein in het park
Bedankt voor de enthousiaste reactie!
Speeltoestellen uit de Tasmanstraat naar schoolplein (voormalig) Dolfijn.
Wij zullen uw opmerking aan onze collega doorgeven die over de gemeentelijke speeltoestellen gaat
én de projectleider van Dolfijn/’t Schippertje.

Tasmanstraat: doorgaande weg voor auto’s !?! Zou alleen fietsers zijn. Het rustige karakter van
de straat gaat helemaal weg.
Als de Tasmanstraat wordt omgevormd tot een eenrichtingsweg, is de schatting dat er (maximaal)
zo’n 60-75 auto’s per dag zullen rijden. Dit is inclusief (bijvoorbeeld) de busjes van
bezorgingsdiensten. Er van uitgaande dat deze getallen kloppen, zal het rustige karakter van de straat
zal niet verloren gaan.
IJsberen? 4 tot 12? Waarom? S.V. Ons Eiland is daarvoor.
In overleg met o.a. het bestuur van Speeltuin Ons Eiland en buurtvereniging Zeeheldenbuurt is
besproken dat er in het Zeeheldenpark ruigere, natuurlijke en avontuurlijke spelaanleidingen (voor de
leeftijd vanaf 12 jaar) worden geplaatst. Ons inziens vallen de ijsberen binnen deze omschrijving van
ruigere, avontuurlijke spelaanleidingen. Als gevolg van de opmerkingen van diverse bewoners tijdens
de bewonersavond van 20 april j.l. zullen we echter deze ‘ijsberen/ijsschotsen’ niet gaan plaatsen. Wij
zijn op dit moment bezig om de ruimte rondom de locatie van de kiosk anders in te richten, waarbij we
het trachten ‘knusser, kleiner en ‘natuurlijker’ te maken, zoals graswallen waarop je kunt lopen/zitten.
IJsberen: iets van een hek eromheen: overal ligt anders hondenpoep.
Zie antwoord hierboven.
Steeg Tasmastraat 52 | Evertsenstraat 114 een hekje zodat kinderen niet de weg op schieten
We onderzoeken op dit moment of het mogelijk is om op deze locatie twee fietsenrekken te plaatsen,
die dus zowel voor het parkeren van fietsen dient als wel als obstakel zodat kinderen hier omheen
moeten lopen alvorens ze de weg kunnen oversteken.
Plannen voor het park vind ik zeer positief, met name de nieuwe beplanting aan de kant van de
Waard en meer bloemen zou ik erg blij mee zijn.
Bedankt voor de enthousiaste reactie!
Ik vind het een prima oplossing om het fietspad aan het einde van de Tasmanstraat om te
vormen in een eenrichtingsweg richting de Evertsenstraat.
Bedankt voor de enthousiaste reactie!
Bij Evertsenstraat 114 is de enigste veilige oversteek weg!!! Achteringang speeltuin heeft dan
geen zin meer.
We onderzoeken op dit moment of het mogelijk is om op deze locatie twee fietsenrekken te plaatsen,
die dus zowel voor het parkeren van fietsen dient als wel als obstakel zodat kinderen hier omheen
moeten lopen alvorens ze de weg kunnen oversteken.
Toestellen komen in Speeltuin Ons Eiland
Er moet nog bepaald worden welke bestemming de speeltoestellen krijgen die nu in het
Zeeheldenpark staan.
Ruimte voor kinderen vrij, honden afgesloten.
Deze wens is overeenkomstig het huidige ontwerp van het Zeeheldenpark.
Kleine atletiekbaan om de skatebaan met 3 banen bijv.
In het Voorlopig Ontwerp dat tijdens de bewonersavond is getoond is een skatebaan opgenomen.
Omdat langzamerhand steeds duidelijker wordt hoe de inrichting van het Zeeheldenpark er uit komt te
zien, kunnen we ook een meer specifiekere kostenraming opstellen. Hieruit is gebleken dat de kosten
voor de aanleg van een skatebaan, dan wel een verhoogde rand rondom het speelveld relatief veel
geld kost ten opzichte van de andere inrichtingswensen. Wel zullen we onderzoeken of, en op welke
wijze, er een ‘atletiekbaan’ rondom het speelveld aangebracht kan worden.

Mooie speeltoestellen. Nog 1 wens: een goed ontwerp waardoor de speeltuin minder als 1
ruimte overkomt, waarin je (figuurlijk) ‘verdrinkt’. Hoekjes waarin kinderen zich kunnen
verstoppen, stukjes paden, mooie lage bomen en struiken zoals in speeltuin Vogelwijk.
In het proces van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp zal de vormgeving van het
‘speelgedeelte’ van het park verder uitgewerkt worden, waarmee we bovenstaande wensen zullen
meewegen.
“Ons Eiland”
 Pontje en/of stapstenen in water.
 kabelbaantje
 Minitrampoline: op niveau van de aarde (zoals Kooipark Leiden)
 Water-zandspel plus dammen, sluitingen, etc. Handpomp. Watertrapsystemen in zandbak.
 Klimtoestel Kulano – zand en water eronder
Wij zullen bovenstaande wensen mbt inrichting van de speeltuin Ons Eiland doorgeven aan het
bestuur van Ons Eiland.
“IJsberen veldje’”
 IJsberen van hout kan in brand gestoken worden
 Platen van steen, niet prettig voor kleine kinderen i.v.m. valpartijen, vooral vallen op het
hoofd.
 Zonder hekwerk om de speel véél rotzooi, hondenpoep etc. Nodigt uit tot het maken van
vuurtjes.
 Speelgebied kan niet voor andere doelen gebruikt worden – platen liggen vast.
 Sport en spel blessure gevoelig!
Als gevolg van de opmerkingen van diverse bewoners tijdens de bewonersavond van 20 april j.l.
zullen we deze ‘ijsberen/ijsschotsen’ niet gaan plaatsen. Wij zijn op dit moment bezig om de ruimte
rondom de locatie van de kiosk anders in te richten, waarbij we het trachten ‘knusser, kleiner en
‘natuurlijker’ te maken, zoals graswallen waarop je kunt lopen/zitten.
Glijbaan, schommel, wip is leuk… voor 5 minuten. Lang plezier heb je als je verstoppertje &
tikkertje kan spelen. Knikkeren, of iets met een bal gooien (niet voetbal). Een grote
constructie/bouwwerk is voor 6+ kinderen dus vooral leuk als het gebruikt kan worden voor
verstoppertje en tikkertje.
Wij zullen bovenstaande wensen mbt inrichting van de speeltuin Ons Eiland doorgeven aan het
bestuur van Ons Eiland.
Hek om de kinderspeelplaats noodzakelijk- ANDERS DICHTE HAAG
In plaats dat we een hek om een speelplaats aanbrengen, brengen we om het hondenuitrengebied
een hek aan dat deels in een groene haag verwerkt is.
HONDENUITLAATSTROOK
Conform toekomstig gemeentelijk beleid worden alle huidige hondenuitlaatstroken weggehaald en
worden er geen nieuwe stroken aangelegd.
Zonder HANDHAVING is honden loslaten geen succes
Voor kennisgeving aangenomen.
Voorkeur voor een voetpad naar de weg tegenover Admiraal Banckertweg 2b i.v.m.
sportschool leden. Deze moeten nu door het gras en dat is lastig i.v.m. poep van de honden.
We zullen deze wens opnemen in het ontwerp.

