Reactienota project dynamisering park Rams Woerthe

Deel 1: Input tijdens de eerste bijeenkomst
Groep 1
Knelpunten
(Re)actie met toelichting
1. Verlichtingsniveau park
onvoldoende.

Opstellen adequaat verlichtingsplan met
lichte en donkere plekken. Een uitgangspunt
is dat we geen overdadige lichtvervuiling
willen.

2. Overlast gemotoriseerd
verkeer (brommers/
scooters).

De aangegeven overlastsituaties en gewenste
handhavingssituaties worden doorgenomen
met de gemeentelijke handhavers en de
politie. Verder wordt het college geadviseerd
om de handhavingswensen op te nemen in het
handhavingsprogramma Steenwijkerland. Aan
de verschillende handhavingswensen wordt
jaarlijks een prioriteit toegekend door het
college. Op basis hiervan worden de
daadwerkelijke periodieke handhavingsacties
in onze gemeente uitgevoerd.
Verder wordt met de omliggende bewoners,
wijkorganisaties en bedrijven de
mogelijkheden onderzocht van burgerlijke
buurttoezicht c.q. controle via o.a. buurtapps
in afstemming met de politie en de
gemeentelijke handhavingsorganisatie.

3. Parktoegang uiterste
westzijde “verdient
aandacht” .

Hier meer openheid in het park creëren.

4. Daslookveld kapotgereden.

Lokaliseren en herstellen.
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5. Roekenoverlast.

De nesten van roeken zijn beschermd.
Verplaatsing van de nesten is het werk van
professionals en is alleen toegestaan met een
ontheffing van de gedeputeerde staten. Het
afschieten van roeken is in Nederland
verboden tenzij ontheffing is verleend in het
kader van schadebestrijding. Aan
grondgebruikers kan onder voorwaarden
vrijstelling worden verleend voor het
verstoren en doden van Roeken met een
geweer in geval van belangrijke schade aan
gewassen of ter voorkoming daarvan, op
tenminste 500 meter afstand van de kolonie.
De provincie kan (bij bepaalde belangen) een
vrijstelling, opdracht of ontheffing verlenen
voor het vangen, verstoren of doden van
dieren. Voor zover spelen de betreffende
belangen hier niet. Bij ernstige overlast door
Roeken kan het ministerie van EZ een
ontheffing verlenen. Nadere info kan bij de
projectleider Rams Woerthe worden
opgevraagd.

Mogelijkheden / pluspunten
6. Open Podium/Kopje Cultuur/
brocante markt/
boekenmarkt/vaste plek met
verlichting voor
Plantjesmarkt.

We zijn met de organisatie van het Open
Podium in overleg. De insteek is om het Open
Podium voort te zetten. Verder komt er aan
het einde van dit jaar een cultuurmakelaar. In
zijn opdracht nemen we op om activiteiten in
het park te (blijven) organiseren samen met
andere organisaties / individuen in Steenwijk.
Activering en verbinden zijn daarbij
sleutelwoorden.
Voor wat betreft de verlichting: zie antwoord
bij punt 1.

7. Meer verbindingen van park
met omliggende buurten.

Dit nemen wij in het ontwerp / de schets op.

8. Doorsteek doorgaande
langzaam verkeersroute
bijvoorbeeld vanaf
Parkstraat met extra brug
over vijver richting entree
Capellestraat.

Hier wordt in de ontwerpschets een voorstel
voor gedaan.

9. Jeugdplek ten zuiden van
eilandje met treurwilg met
pad vanaf bestaande
openbare doorsteek.

Er wordt voor het hele park een
samenhangend voorstel voor aantrekkelijke
verblijfsplekken gemaakt, waarbij de jeugd
meer uit de randen naar het middengebied
wordt gedirigeerd. Dit voorstel wordt daarin
betrokken.
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10. Bij theekoepel glasachtig
gebouw met wanden die in
de zomer helemaal open
gezet kunnen worden, met
riant terras.

Wij hebben overleg gevoerd met een
mogelijke exploitant. Deze heeft aangegeven
dat een extra gebouwtje vooralsnog niet
nodig is. Wel is het de bedoeling om ruimte
voor een groter terras vrij te maken. In
eerste instantie nemen wij in het ontwerp
dan ook geen extra gebouw op. Wel nemen
we een riant terras op.

11. Speeltuin ten zuiden van de
Aa Straat (buiten
plangebied).

Het is onze insteek om in het park de
speelvoorziening te behouden en beter
toegankelijk te maken. Verder zijn er al
relatief veel speelvoorzieningen in buurt.
Daarmee denken wij dat er voldoende aanbod
is. Verder gaan we elementen toevoegen die
mogelijk als speelelementen te gebruiken
zijn.

12. Speeltuin in groengebied
Vermeerstraat (Buiten
plangebied)

Idem. De speelvoorziening in de
Vermeerstraat is al aanwezig.

13. Verplaatsen picknicktafel
naar het midden ven het
park; als follie met
geasfalteerd toeganggspad,
dit kan een jeugdplek zijn
buiten gehoorsafstand van
aanwonenden

Er wordt voor het hele park een
samenhangend voorstel voor aantrekkelijke
verblijfsplekken gemaakt, waarbij de jeugd
meer uit de randen naar het middengebied
wordt gedirigeerd. Dit voorstel wordt daarin
betrokken.

14. Doe wat met de jeugd….!

We gaan de jeugd betrekken bij de
beoordeling van plaats en soort van de
voorgestelde “chill plekken”.

15. Loslooproute voor honden in
westelijk gedeelte park.

Op diverse plekken in de gemeente hebben
wij losloopterreinen. Er zijn losloopterreinen
bij groenstrook over brug bij A. van
Olphenstraat ten zuiden van fietspad door
Broekslagenbos en op groenstrook vanaf
Parkstraat naar Balkengat (pad langs de
rioolzuivering).
In het park vinden wij dit niet gewenst gelet
gelet op het feit dat dit de flora en fauna
(o.a. broedende vogels) verstoort. Verder
willen we overlast door loslopende honden in
het park voorkomen.

16. Biologisch divers park, accent Dit willen we in de uitwerking van het plan
stinseplanten
meenemen.
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17. Onderbegroeiing in kaart
brengen.

Als er voldoende animo voor is willen wij dat
graag ism. de IVN of andere vrijwilligers
oppakken.

18. Meer kleur in de
onderbegroeiing, bijv. vaste
planten

Het voorgestelde versterken van de
stinseflora is voor extra kleur een geschikte
maatregel. In de vaste plantenperken willen
we meer kleur aanbrengen. Hier gaan we een
deelontwerp voor maken.

19. Meer follies ter
accentuering/beëindiging
zichtlijnen

Er komt een integraal voorstel voor het hele
park voor het interessanter maken van
zichtlijnen door het zorgvuldig plaatsen van
follies, liefst alle met een hoge
gebruikswaarde.

20. Hertenkamp verkleinen,
meer ruimte maken langs
oostoever vijver

Het is de wens van de gemeente om in ieder
geval bij de theekoepel meer ruimte vrij te
maken voor terrasvorming. In het
schetsontwerp is dit opgenomen.

21. Naambordjes bij bijzondere
bomen, planten, ijskelder,
of uitgeven “wandelboekje”

Prima idee, hiervoor kan een aantrekkelijke
huisstijl worden ontwikkeld, waarbij de
informatie op terughoudende en duurzame
wijze in beeld wordt gebracht. Dit kan ook
via een audiotour / route. Wordt
meegenomen in bebordingsplan. We gaan dit
oppakken in afstemming met de vereniging
Hendrik de Keijzer.

22. Tuin/Parkgroep oprichten
vrijwilligersonderhoud,
vrienden van het park

Vrijwilligersacties / werkzaamheden zijn zeer
welkom. Dit moeten we wel goed afstemmen
op de gemeentelijke
beheersverantwoordelijkheden

23. Gemengd gebruik
theekoepel, doordeweeks
maatschappelijk, in het
weekend horeca.

Dat is een goed idee. Dit nemen wij als
mogelijkheid op in de voorwaarden voor de
nieuwe exploitant. Wordt in overleg met de
potentiële exploitant meegenomen.

24. Ook mogelijkheden bezien
tot verhuur Theekoepel aan
kleinere groepen.

Idem.

Groep 2
Knelpunten
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25. Bebording verbeteren

Wij stellen voor om een integraal
bebordingsplan op te stellen. Het streven is
naar minimaal aantal borden met relatief
beperkte afmetingen. Het verhardingstype zal
bijvoorbeeld vanzelf duidelijk moeten maken
welk gebruik op welk pad gewenst/
toegestaan is.

26. Achterste parkgedeelte te
ruig, meer onderhoud

Het achterste deel willen we representatiever
maken. We willen de verharding van paden en
beplanting hier aanpassen. We streven naar
een gevarieerdere en aantrekkelijkere
inrichting. Dit zal aansluitend zijn op het
natuurlijk karakter van de plek. Hierbij
merken we wel op dat Park Rams Woerthe
een Engels tuinpark is. Het past in een
dergelijke tuin dat een deel ruiger en
natuurlijker is.

27. Brug over Steenwijker Diep
t.p.v. Capellestraat leidt naar
niets, vorm is mooi maar je
kunt er niet met de fiets
overheen

De brug is bedoeld voor de omliggende
bewoners en moet hoog zijn omdat je er met
de boot onderdoor moeten kunnen. De brug
heeft ook een functie voor de
passantenhaven. Het is geen schakel in de
doorgaande fietsverbindingen. Het geeft wel
een verbinding naar het park voor
wandelaars. De trappartijen zijn wel voorzien
van een fietsgoot.

28. Betere verlichting bij entree
vanaf Gasthuislaan.

Zie antwoord punt 1.

29. Hoge bomen aan parkranden
(Houthaven) geven overlast,
zijn er geen “kleinere”
bomen aan te planten?
Hierover lopen de meningen
uiteen.

Overlast brengen we waar mogelijk en
wenselijk op plekken terug. Wel willen we het
karakter van het park behouden door de
forsere bomenbeplanting op bepaalde
plekken.

30. Hekwerk achterste gedeelte
park in slechte conditie

Waar het niet heel en functioneel is, zal het
hersteld worden.

31. Op deze plek (ten westen van Gemeente gaat inspecteren en maatregelen
in steekweg Steenwijkerdiep) nemen.
hebben aanwonenden last
van Duizendknoop en
overhangende Elzen (zie
kaart).

32. Zandpaden zijn slecht
beloopbaar, ontoegankelijk
voor rollators en
kinderwagens/
wandelwagens.

Voor het park wordt een plan opgesteld voor
de verhardingssoorten van de bestaande
padenstructuur. Deze opmerking wordt daarin
betrokken.
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33. Betrek de jeugd bij verdere
planvorming.

Dat gaan we doen, met name bij lokalisering
en vormgeven “chill plekken”.

Mogelijkheden/pluspunten
34. Vanuit de stad meer
bewegwijzering naar park.

Dat gaan we doen. Er komt een aangepaste
bewegwijzering Steenwijk naar belangrijke
plekken in de stad.

35. Bewegwijzering vanaf
Steenwijkerdiep naar park.

Idem.

36. Meer activiteiten voor
kinderen (fietspad).

Er wordt een samenhangend voorstel voor het
hele park ontwikkeld met follies/verpozingsen speelplekken en de ontsluiting van die
plekken.

37. Rondgaand pad/circuit t.b.v.
fitness, hardlopen etc.
eventueel met
sensorgestuurde verlichting
langs circuit.

Het park en het pad zijn te gebruiken voor
fitness, bootcamps en hardlopen. Het al dan
niet verlichting van deelgebieden wordt
onderzocht bij het opstellen van het
verlichtingsplan.

38. Aanplant bij achterkant park
t.p.v. Houthaven.

De vraag is wat hiermee bedoeld wordt.

39. Toevoegen picknicktafel
noordzijde park.

Dit wordt betrokken bij integraal voorstel
voor follies/verpozings en speelplekken.

40. Rechtstreekse entree park
vanaf insteekweg
Steenwijkerdiep d.m.v. sloop
schuur (zie kaart).

Dit voorstel wordt meegenomen bij de
herontwikkeling van het deel van Steenwijker
Diep / Gedempte Turfhaven wat tegen het
park aan ligt. De gemeente stelt voor om
vanaf kop Steenwijkerdiep een rechtstreekse
parkentree te maken (via insteek gedempte
Turfhaven).

41. Rechtstreekse entree park
vanaf insteekweg
Steenwijkerdiep d.m.v. sloop
schuur (zie kaart) / Pleidooi
voor extra parkentree
noordzijde, zie kaart (sloop
Turfhaven nr. 25).

Idem.

42. Betere, meer rechtstreekse
bereikbaarheid Hertenkamp.

In de optiek van de gemeente is het
hertenkamp voldoende bereikbaar.

43. Trek toeristen naar het park.

Door een algeheel meer wervende parkopzet
met meer gebruiksmogelijkheden en
evenementen, inclusief een goede
bewegwijzering naar het park en een goede
PR (websitie/folders) zal hieraan worden
gewerkt.
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44. Plaats beelden Hildo Krop.

Het plaatsen van replica’s is een goede optie
die onderzocht zal worden.

45. Waar is de bank van de
markt? Hergebruiken!

De gemeente / kunstcommissie heeft een
uitvraag gedaan voor een alternatieve locatie
voor de bank. Meerdere ‘plekken’ zijn
aangedragen. De commissie gaat straks een
besluit nemen.

Groep 3
Knelpunten
46. Onvoldoende afvalbakken.

Gezien de nieuwe inrichting gaan we opnieuw
beoordelen waar er afvalbakken moeten
worden geplaatst.

47. Meer sociale veiligheid. door
beter toezicht

Zie antwoord bij 2.

48. Geen fietsers/brommers/
scooters op voetpaden

Zie antwoord bij 2.

49. Aanpassing Gedempte
Turfhaven;
Te donker s avonds, er
gebeuren onwenselijke
zaken.

Gedempte Turfhaven: zie antwoord bij 40.
Verlichting: zie antwoord bij 1.
Onwenselijke zaken: zie antwoord bij 2.

50. Gevaar overdag; door de
winkeluitgangen aan de
achterzijde van de
winkelpanden komen mensen
in gevaar door voorbijrijdend
verkeer. Mensen en met
name kleine kinderen steken
zonder uitkijken met hun
boodschappenkar over naar
de parkeerplaatsen.

Zie antwoord bij 40. Hier kan dit bij
meegenomen worden.

51. De parkeerplaatsen zijn te
Zie antwoord bij 40. Hier kan dit bij
klein en te kort; verkeer daar meegenomen worden.
beter reguleren
52. Gemeente dient afspraken
met omwonenden na te
komen .

Niet bekend is welke afspraken hier concreet
bedoeld worden.

Mogelijkheden/pluspunten
53. Extra dwarsverbinding
Wordt in schets verwerkt.
fietspad in westelijk
parkdeel goed idee, zie kaart
54. Speeltuin bij de entree vanaf
Capellestraat behouden.

Doen we.
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55. Westzijde park beheren als
de rest van het park.

Zie antwoord bij 26.

56. Roeken beheersplan
opstellen en uitvoeren
(minder “kraaien”)

Zie antwoord bij 5.

57. Zichtlijnen oke

-

58. Geen follies met een Efteling
uitstraling.

Dit is een duidelijke wens waar we zoveel
mogelijk rekening mee gaan houden. De folies
moeten een positieve bijdrage leveren aan de
aard en uitstraling van het park.

59. Opknappen
achterkantensituatie
noordzijde, zie kaart

De noordrand van het parkgebied krijgt in het
ontwerp nadrukkelijk aandacht.

60. Plaatsen palen voor
ooievaarsnesten

Een ooievaarsnest is niet bij uitstek geschikt
als ruimtelijk accent in een landschapsstijl
park, maar is meer kenmerkend voor
agrarische gebieden/erven. Er zijn meerdere
verblijven voor avifauna denkbaar naast
ooievaarsnesten. Er is al eens gesproken over
een duiventil en over vleermuiskasten. Deze
elementen zouden ook als parkfollie ter
beëindiging van een zichtlijn kunnen
functioneren. Met een duiventil of markant
vormgegeven vleermuiskast zijn betere
mogelijkheden om doorzichten te markeren.

61. Ontwikkeling theekoepel;
nieuwbouw is oke.

Zie antwoord bij punt 10.

62. Theekoepel c.a. moet vanaf
Gedempte Turfhaven te zien
zijn.

Zichtlijnen krijgen nadrukkelijk aandacht in
het plan. Een zichtlijn richting de
achterkanten aan de Turfhaven lijkt ons in dit
stadium niet wenselijk.

63. Hoge bomen aan de parkrand
rooien of uitdunnen;
bevordert toeloop
belangstellenden naar park
en nieuwe horeca.

Zie eerder.

Groep 4

64. Er gebeurt te weinig.

Zie antwoord bij 6.

65. Aandacht waterkwaliteit;
voldoende stroming,
beekherstel?

Volgens parkbeheerder Jos van Dijk is er
voldoende doorstroming en is verversing
gewaarborgd.
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66. Betere scheiding asfalt/
halfverharding, zie park
Slingebos als voorbeeld

Voor het park wordt een plan opgesteld voor
de verhardingssoorten van de bestaande
padenstructuur. Deze opmerking wordt daarin
betrokken.

67. In avondperiode meer
toezicht, dus groene randen
gesloten houden en toezicht
opvoeren

De gemeente wil het halfopen beeld van de
parkranden handhaven. Voor wat betreft
toezicht: zie antwoord bij 2.

Mogelijkheden/pluspunten
68. Gemeentelijk onderhoud
laatste decennia redelijk
goed.
69. Aanleg laan noordzijde is
succes; meer reuring en
sociale controle.
70. Zomerfestival/Fantasy Fair/
Halloween.

Zie antwoord bij 6.

71. Paar follies, bijvoorbeeld
leuke touwbrug,
picknicktafels, mini
kinderboerderijtje,
vissteiger(tje), fonteintje.

Leuke ideeën, worden meegenomen in het
ontwerp.

72. Aandacht voor planten en
dieren (naast mensen).

Zal vooral voor het beheer mede
richtinggevend zijn.

73. Vleermuisonderkomens.

Wordt als mogelijkheid voor 1 of meer
parkfollies in beschouwing genomen.

74. Drijvend podium in vijver/
drijvende tuintjes

Een drijvend podium is onderhoudsgevoelig en
kwetsbaar. We willen het bestaande podium
wat intensiever gebruiken.

75. Verlichting; naast lichte
plekken ook donkere plekken
(nachtdieren).

Zie antwoord bij punt 1. Dit nemen we mee in
het plan.

76. Theekoepel is exploitabel te Waarvan akte.
maken met alleen
buitenterras van minimaal 60
stoelen, extra bouwwerk niet
nodig.
77. Theekoepel en terras met
subtiel hekje afsluitbaar
maken voor avond en
nachtsituatie.

We hebben in het ontwerp een groene haag
meegenomen E.v.t. nemen we daar een
hekwerk in op.

78. Meer ruimte bij theekoepel
door inperking hertenkamp.

Dit is een uitgangspunt voor ontwerp.

79. Omheind speelgebied voor
honden in westelijk
parkgedeelte.

Zie eerder (nr. 29).
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80. Plaatsing zuilen met
hondenpoepzakjes.

In combinatie met de afvalbakken gaan we de
plaatsing van een eventuele hondenhalte met
poepzakjes nader bezien.

81. Vaste tuinman voor Rams
Woerthe als aanspreekpunt.

Het is de insteek van de gemeente om een
vaste groep medewerkers in het beheer op
het park te hebben. Meldingen over de
openbare ruimte in het park of als er iets stuk
is, kunnen via ‘ melding doen’ online worden
gedaan.

82. Dirigeren/spreiden jongeren
(van randen naar
middengebied) naar enkele
gedeeltes met Free Wifi
spots en “chill” faciliteit.

Zeer sterk idee, wordt verwerkt in het
ontwerp.

83. Stichting Opkop….???

?

84. Tweede dwarsverbinding als
doorgaande route in
westelijk parkgedeelte goed
idee.

Deel 2: Schriftelijke en overige reacties na eerste sessie en voor
tweede externe sessie
1.
1. Bebording beter en anders

Bij verdere planuitwerking integraal
bebordingsplan. Het streven is naar minimaal
aantal borden met relatief beperkte
afmetingen. Het verhardingstype zal
bijvoorbeeld vanzelf duidelijk moeten maken
welk gebruik op welk pad gewenst/
toegestaan is.

2. Ingang gedempte Turfhaven
naar het westen verplaatsen.

Zie punt 40 (deel 1 van de reactienota).

3. Theekoepel chill plek voor de In de totale planopzet/ in het ontwerp
jongeren van 15.00 tot 22.00 houden we rekening met wordt
uur 7 dagen per week.
Zie punt 13 en 14 v.w.b. de chillplek.
Zie punt 23 voor wat betreft het gebruik van
de theekoepel. Deze punten staan in deel 1
van de reactienota.
4. Jongeren hierbij betrekken
en verantwoordelijk maken

We gaan jongeren betrekken bij de locatie en
aard van de aan te leggen “chillplekken”

5. Parkmeubilair dat groepjes
aantrekt meer naar het
midden van het park.

Is uitgangspunt voor het ontwerp.

6. Waar is de Marktbank?

Zie eerder.
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7. Geen duiventil, dit wordt een Kraaien en roeken gaan normaliter op zoek
kraaien/roekentil.
naar plekken hoog in de boom en zoeken de
dichtheid van de beschutting van een
boomkroon. Bij de follies onderzoeken we
nader wat we wel en niet plaatsen.
2.
8. Maak het park
aantrekkelijker.

Dit is de centrale opdracht.

9. Maak de Gasthuisstraat
aantrekkelijker; heeft
aanzuigende werking voor
park.

Voor wat betreft de Gasthuisstraat gaan we
vanuit het project Binnenstad nog een apart
deelproject opstarten om de
aantrekkelijkheid te verbeteren.

10. Betrek de Gasthuisstraat bij
de ontwikkeling van het
park.

Het plantraject is zodanig opgezet dat een
ieder inbreng kan leveren. Onze insteek is
wel dat we de Gasthuisstraat op termijn
groener willen en een betere verbinding
maken tussen het marktplein en het park.

11. Plaats bij alle banken een
afvalbak.

Zie eerder.

12. Controle uitoefenen.

Zie antwoord bij 2 (deel 1 van de
reactienota).

13. Handhaving; geen fietsers op
wandelpaden

Idem.

3.
14. Naar de mening van de KNNV
afdeling is het een goed idee
om een virtuele scheiding
aan te brengen tussen het
parkgedeelte waar culturele
evenementen plaats kunnen
vinden (voorin het park) en
het gedeelte waar de natuur
meer aandacht krijgt
(achterin het park).

De gemeente zoekt naar ruimtelijk en
functioneel evenwicht in het park door juist
ook achterin (weliswaar terughoudend)
enkele speel-/verpozings-/chilplekken als
follies te positioneren.

15. Voor een goede variatie in
het insecten-, zoogdier- en
vogelbestand lijkt het zinvol
om een goede afweging te
maken in de keuze voor een
kruidenlaag, een struiklaag
en een bomenpartij. Als daar
voldoende afwisseling in is,
volgt de variatie vanzelf.

Is in feite al richtinggevend in de
geactualiseerde beheervisie uit 2013, die
richtinggevend blijft

We willen wel het natuurlijk karakter
achterste deel handhaven.
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16. Ter sprake kwam het begrip
stinseplanten. In mijn
beleving (ik heb de
plantenwerkgroep nog niet
naar hun mening gevraagd)
staat er vooral bosanemoon.
Bosanemoon is een
zogenaamde begeleider, een
plant die niet alleen op
stinsen voorkomt, maar
daarbuiten ook een ruime
verspreiding kent. Het kan de
flora rijker maken als er
verschillende soorten echte
stinseplant worden
aangeplant. Dat zal een
wandeling in het park in het
voorjaar vele malen
aantrekkelijk maken.

In het noordelijk parkgedeelte is reeds sprake
van een meersoortige stinsenbeplanting. In
het beheer kan overwogen worden om dit
areaal uit te breiden naar meerdere
parkranden en naar een rijkere
soortensamenstelling. De gemeente staat
open voor suggesties van de KNNV.

16. Het is bekend dat in het park Dit wordt nadrukkelijk overwogen bij de
vleermuizen jagen op
planvorming. Nader onderzoek is gewenst in
insecten. Gebouw
overleg met gemeentelijke ecoloog.
bewonende soorten komen
uit kolonies die in woningen
in de omgeving zijn
gevestigd. Het is ons niet
bekend of er in het
(achterste deel van) het park
voldoende holtes dan wel
holle bomen beschikbaar zijn
voor de boombewonende
soorten. Om de aanwezigheid
van vleermuizen in het park
te bevorderen lijkt het ons
een goed idee om in het park
voldoende vleermuiskasten
op te hangen.
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17. Op de voorlichtingsavond
kwam kort de ijskelder ter
sprake. Deze ijskelder is in
de jaren tachtig met
instemming van de gemeente
door onze vereniging geschikt
gemaakt als winterverblijf
voor vleermuizen. Jaarlijks
overwinteren er enkele
exemplaren van o.a.
grootoorvleermuis en
watervleermuis. Omdat deze
winter bleek dat het slot van
het hekwerk weer was
veranderd heeft er in januari
geen controle plaats
gevonden. De functie van
winterverblijf moet
behouden blijven. Wel is
overleg over eventuele
(bouwtechnische)
aanpassingen nodig om de
vleermuizen meer
mogelijkheid te bieden.

Wij onderschrijven de wens om de ijskelder
deze functie te laten behouden en treden
hierover graag in overleg met de KNNV.
Zie ook het vorige punt.

18. Op de avond kwam ook een
Goed idee. Heeft de KNNV voorbeelden over
duiventil ter sprake. Ik weet de opzet van een dergelijk
dat een duiventil in vroeger
huiszwaluwverblijf?
tijden altijd in
landschapsparken een
plaatsje vond. Maar
misschien is het een aardig
idee om i.p.v. een duiventil
een huiszwaluwtil te
plaatsen. In de omgeving
broeden huiszwaluwen ook
op plaatsen waar ze vaak
minder gewenst zijn. Een til
in het park, bijvoorbeeld in
de hertenweide, zou
mogelijk de huiszwaluwstand
in onze gemeente een
duwtje in de rug kunnen
geven. Resultaten van
huiszwaluwtillen in den lande
zijn overigens wisselend. Er
kan van tevoren niet worden
gesteld dat succes verzekerd
is.

18. Ontmoetingsplekken voor
jongeren meer centraal in
het park

Dit is vertrekpunt voor planvorming.
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19. Daarnaartoe een fiets/
brommerpad aanleggen,
anders rijden ze door het
gras.

We willen mede gelet op de monumentale
status van het park zo weinig mogelijk nieuwe
verharding aanleggen en streven ernaar om
dit soort plekken dicht bij bestaande paden
te situeren.

20. Plaats daar (ontmoetingsplek
voor jongeren) flinke
afvalbakken bij

Vanzelfsprekend.

4.
21. Doortrekken verlichting langs
doorgaande fietspad, er
lijken n u lantaarns te
ontbreken.

Zie antwoord bij 1 (deel 1 van de
reactienota).

22. Horecafunctie voor
theekoepel

Dit is een vertrekpunt voor planvorming.

23. Afsluiten kleine parkentrees
na zonsondergang

Relatie met antwoord bij punt 2 (deel 1 van
de reactienota).

24. Speeltuintje bij de villa is
nogal eens doelwit van
vandalisme; cameratoezicht?

Zie antwoord bij punt 2 (deel 1 van de
reactienota).

25. Nieuwe houtsnippers bij
speelplaats functioneren
goed.
26. Als ik het goed onthouden
heb, heeft vroeger aan het
einde van de 'lange laan'
rechts achter in de hoek van
het park een 'badhuisje'
gestaan voor de bewoners
van het park. Stel dat er
ongeveer op die plek weer
een gebouw komt te staan. In
dit gebouw zou je dan een
dagbesteding kunnen
onderbrengen voor mensen
met een afstand tot de
arbeidsmarkt, met wellicht
een eigen (groente)tuin,
maar ook om kleine klusjes
te doen in het park en om de
sociale controle in die hoek
van het park te vergroten.

We overwegen om een ruimtelijk element aan
het einde van het laantje te positioneren.
We willen geen elementen met een intensieve
gebruiksfunctie hier om ‘overlast’ te
voorkomen.

5.
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27. Wij wonen aan het diep met
onze achtertuin aan het
park. Wij ervaren vrij veel
herrie en (rook/wiet) stank
van jongelui die in het park
bivakkeren. Het verplaatsen
van de tafel wat verder van
de huizen zou een oplossing
kunnen zijn.

Voor wat betreft handhaving en toezicht: zie
onder 2 (deel 1 van de reactienota). Verder
willen we door dynamisering ervoor zorgen at
er meer sociale controle komt. We willen een
centrale chillplek voor jongeren gaan
creëren. Zie punt 13 en 14 v.w.b. de chillplek
(uit deel 1 van de reactienota).

28. We zouden ook heel graag
een verbindende deur willen
mogen maken tussen onze
tuin en het park. Dit heeft
namelijk alleen maar
voordelen, ook mbt tot
bovenstaande:
Op dit moment is er nl te
weinig verbinding tussen de
achtertuinen en het park.
Hierdoor is er angst, afstand
en onbegrip tussen twee
werelden ontstaan. Een
opening zou de sociale
controle en het wederzijds
begrip met de hangjongeren
vergroten. Verder is het ook
handig als je een keer iets
achterom wilt brengen.

Dit past niet bij nonumentale karakter. Verder
kan het een rommelig beeld gaan geven.
Versnippering van de groene randen. Willen
we niet.
Verrommeling.

We voorzien een dergelijk object op een plek
wat verder van de woonbebouwing.

30. Om het park aantrekkelijker Dit is een uitgangspunt voor de planvorming.
te maken moet er eigenlijk
horeca in het park komen.
Het terras van de villa is bij
uitstek geschikt voor een
horeca uitspanning, maar het
theehuis is een mooie plek
voor een soort biergarten. In
het Weezenlandenpark in
Zwolle zie je een succesvol
voorbeeld van een
uitspanning in een park.
Voor bezoekers en toeristen
zou iets als dit een reden om
vanuit de stad naar het park
te gaan.
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31. Idee is een veld om te
Dit is een uitgangspunt voor de planvorming.
picknicken, bijvoorbeeld op
de plek van het hertenveld.
Dat veld is veel te groot en
hierdoor is het mooiste deel
van het park niet beschikbaar
voor recreatie. Dit veld kan
ook gebruikt worden om het
terras bij het theehuis te
vergroten.

32. Het alcohol- en bbq verbod
moet dan wel opgeheven
worden, maar alleen op
aangewezen plaatsen. Dit
heb ik gezien op voormalig
vliegveld Tempelhof in
Duitsland. Er zijn daar zones
voor van alles en nog wat.

De gemeente juicht het intensievere gebruik
van het park toe. Het gebruik van Barbecues
staat evenwel haaks op de natuurwaarden
die het park herbergt. Ook is daarbij de
brandveiligheid een a.p.
Verder willen we graag een horecavoorziening
in het park. Dit aspect kan daar strijdig mee
zijn.

33. Een dergelijk veld moet
alleen volledig
hondenpoepvrij zijn.
Handhaving is nu volstrekt
afwezig, dat moet beter.

Honden mogen hier niet losgelaten worden.
Binnen de bebouwde komen moeten honden
aangelijnd zijn en moet hondenpoep
opgeruimd worden. Voor wat betreft
handhaving: zie antwoord bij punt 2 (uit deel
1 van de reactienota).

34. Het water in het park kan
gebruikt worden om bv met
een mini strandje een
strandervaring te maken. Bij
het paviljoen in het
Weezenlandenpark is dit ook
gedaan.
Een trekpontje zou dan ook
leuk zijn voor kinderen.
Voorbeeld hiervan vind je in
park Bellingerweer in
Dalfsen.

Het is een goed idee om meer gebruik te
maken van het water in het park. Zo willen
we graag een waterterras bij de theekoepel,
een visvlonder en een touw/kabelbrug als
speelobject. Uitgangspunt voor de
planvorming is wel dat de toe te voegen spel
elementen zich terughoudend in het
parkbeeld moeten manifesteren. Een mini
strand geeft het park teveel een pretparkuitstraling en dat past niet goed bij het
monumentale karakter van het park.

6.
35. Waardering vroegtijdig
betrekken omwonenden.
36. Nog steeds blij met bruggetje
Balkengat, waar we ons als
bewoners hard voor hebben
gemaakt.
37. Open toegankelijk park met
sociale controle, goed
ontwerp, maar ook toezicht
en handhaving. Dit laatste
nog steeds zwak punt in onze
gemeente.

Doordat er straks meer activiteiten en
atttractiepunten in het park zijn, gaan we er
van uit dat de sociale controle toe zal nemen.
Voor wat betreft toezicht: zie 2 (uit deel 1
van de reactienota).
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38. Meerdere in- en uitgangen
zowel aan zuid als oostzijde,
goed in het zicht.

Bij de planvorming wordt getracht een aantal
extra parkentrees te realiseren, met name in
het westelijk parkgedeelte, eventueel
gekoppeld aan een doorgaande fietsroute van
Parkstraat richting Capellestraat.

39. Overweging: verplaatsing
ingang gedempte turfhaven
richting Jumbo.

Zie eerder en ontwerp.

40. Westelijk parkdeel (1/3) is
wel mooi maar toch beetje
stiefkindje.

Zie eerder.

41. Ook westelijk parkdeel
(Houthaven/Steenwijkerdiep)
voorzien van mooie groene
spijlenhekwerk met de
kenmerkende groene pijlen.

Uitgangspunt is dat het hekwerk heel en
functioneel is. Als het hekwerk niet echt in
het zicht is, kan het sober zijn. Accenten
kunnen we e.v.t. aanbrengen bij nieuwe
toegangen en waar het vol in het zicht is.

42. Aanpak Eikenprocessierups,
anders park onbruikbaar.

Er komt in het najaar een plan van aanpak
bestrijding eikenprocessierups.

43. Goede verlichting, ook bij
bruggetje Balkengat.

Zie antwoord bij 1 (deel 1 van de
reactienota).

44. Bij toevoegen bijzondere
punten toetsen aan
vandalisme bestendigheid.

Dit is een absolute vereiste.

45. Jeugd raadplegen omtrent
“chill factor” nieuwe
objecten.

Voor locatie en aard van de chillplekken gaan
we te rade bij de jeugd. Het streven er naar
om de chilplekken meer naar de middenzone
van het park te verplaatsen en eventueel
extra aantrekkelijk te maken door gratis Wifi
spots.

46. Uitbreiden verharding voor
fietsers, dit vergroot ook de
gebruiksmogelijkheden voor
rolstoel- en
rollatorgebruikers.

Voor het park wordt een plan opgesteld voor
de verhardingssoorten van de bestaande
padenstructuur. Deze opmerking wordt daarin
betrokken.

7.
47. Het beheer en onderhoud is
echter niet op orde. Eerst
beheren dan investeren.
Breng het terug naar beheer
oude stijl. Het is gewenst dat
er meerjarig beheersplan
komt voor verschillende
onderdelen. B.v. het
vervangen van de bomen.

Voor wat betreft het beheer van onder meer
het achterste gedeelte van het park: zie
antwoord bij punt 26 (deel reacties op
opmerkingen en suggesties gedaan tijdens de
eerste sessie).
Er wordt beheerd overeenkomstig het
beheerplan.
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48. Het toezicht dient verbeterd
te worden. Het is van belang
om de overlast aan te
pakken. Er is sprake van een
samenscholing van jongeren.
Er wordt drank gebruikt door
minderjarigen.

Zie antwoord bij 2 (uit deel 1 van de
reactienota).

49. 1/3 van het park kan op een
natuurlijke wijze ingericht
worden / blijven.

Eens. Zie antwoord bij punt 26 (deel 1 van de
reactienota).

50. Er kan een beheerstichting
gemaakt worden. De
serviceclubs kunnen een
bijdrage doen. Enkele van
die clubs zijn: Ronde Tafel,
Lions en de Rotary. De Rotary
levert het liefst een bijdrage
aan lokale projecten.

Bijdragen vanuit verschillende organisaties
zijn welkom i.o.m. beheerder.

51. Het park kan ‘s avonds
opengesteld worden. Het is
dan van belang dat er
controle komt. Anders is het
gewenst om het park ’s
avonds dicht te doen.

Zie antwoord bij punt 2 (deel 1 van de
reactienota).

8.
52. Sculpturen plaatsen. Deze
Goed idee. Wordt meegenomen als voorstel
sculpturen worden gemaakt
ter verdere uitwerking.
door scholen. Deze
sculpturen vertellen iets over
het verleden / de
kernwaarden van Steenwijk.
Kinderen krijgen zo ook les
over de geschiedenis van
Steenwijk. B.v. mammoet.
Het is de bedoeling om de
scholen met bedrijven te
matchen. Materialen en
technieken als van Dyka
kunnen b.v. gebruikt worden.
De objecten kunnen ook in
de vorm van (kunst)objecten
langs een route door
Steenwijk worden
aangebracht.

9.
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53. Iets doen aan hang/drugs/
drank jeugd.

Zie antwoord bij 2 (deel 1 van de
reactienota).

54. Grote boom Gasthuislaan is
ziek. Hout gebruiken voor
picknick bakjes/tafeltjes. Of
deel stam laten staan waar
speeltoestel / huisjes van
gemaakt kan worden.
Schommel in de boom indien
boom blijft staan.

Het betreffende contact is gelegd.

55. Bankjes om de speelplek
Gasthuisstraat met zicht op
de speeltuin. I.p.v. met de
rug naar de speelplek zoals
nu.

De banken zijn geplaatst met het oog op de
zichtlijnen naar het park. We bekijken of we
ook een bank kunnen plaatsen met het zicht
op de speeltuin.

10.
56. Tevreden dat zwerfvuil door
opruimwerkzaamheden
binnen de perken blijft.

-

57. Vrees voor ontwikkelingen
die overlastjeugd aantrekt.

Door meer activiteiten in het park neemt de
sociale controle naar verwachting toe. Voor
wat betreft toezicht en handhaving: zie onder
2 (deel 1 van de reactienota). In het ontwerp
houden we rekening met een centrale
chillplek voor jongeren. Zie punt 13 en 14
v.w.b. de chillplek (deel 1 van de
reactienota).

58. Verbazing over aanplant
eiken achterin het park gelet
op de eikenprocessierups.

Dit zijn Amerikaanse eiken en daar zit geen
eikenprocessierupsen in.

11.
59. Bij alle banken een afvalbak
plaatsen. Helpt tegen
wergwerpafval.
Wel regelmatig controle op
uitoefenen.

Voor wat betreft afvalbakken: zie punt 80
deel 1.

60. Meer controle op fietsen in
het park waar het verboden
is.

Voor wat betreft toezicht en handhaving: zie
antwoord bij 2 (deel 1).

Voor wat betreft toezicht en handhaving: zie
antwoord bij 2 (deel 1).

12.
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61. Ontmoetingsplaats in het
park is best. Maar die plek
voor jongeren direct achter
ons huis mag wat ons betreft
wel verhuizen naar het
midden van het park.

In de totale planopzet/ in het ontwerp
houden we rekening met een centrale
chillplek voor jongeren.
Zie punt 13 en 14 v.w.b. de chillplek (deel 1
van de reactienota).

62. De Nettelbosch zou je
Deze suggestie geven we door aan de
kunnen gebruiken tijdens
cultuurmakelaar om te bespreken met de
Kopje Cultuur, voor klein
organiserende instanties.
intiem optreden. Hier ken je
ook 2 keer per jaar ene
optreden organiseren van
een koor /klein orkestje. Bij
slecht weer aan de
Kornputsingel en bij mooie
weer naar de stadstuin.
Tijdens zomerseizoen kunnen
stadsgidsen hier iets
vertellen (b.v.: een spannend
vehaal uit de Spaanse tijd) .
Kan b.v. ook op pleintje bij
de Onnapoort.
63. Steenwijkerdiep en de haven Er komt een nieuw plan voor het
liggen er ’s avonds kaal, strak Steenwijkerdiep. We geven deze aspecten
en omngezellig bij.
door aan de planmakers.
Lichkunstenaar uit Steenwijk
heeft hier ideeen voor.
64. In het zomerseizoen een
visboer of poffertjesbakker.

Er komt een nieuw plan voor het
Steenwijkerdiep. We geven deze aspecten
door aan de planmakers.

65. Infopaneel met foto’s van de
Binnenstad voor de varende
toerist zodat ze de stad
ingelokt worden.

Dit is een goed idee. Ook zou het goed zijn
als er meer levendigheid in de haven komt en
een betere verbinding met het park en het
centrum. Deze aspecten krijgen aandacht in
het plan Steenwijk 2020.

66. Rams Woerthe park wordt
best wel gebruikt voor
diverse activiteiten. De
theekoepel zou weer een
uitbater moeten krijgen.
Misschien heeft Lu Nijk van
de Maargrieshoeve in
Kallenkotte wel interesse.

Inzet van de planvorming is om de theekoepel
weer te openen en daar een uitbater voor te
vinden.

67. In en bij de vijver kun je
educatieve activiteiten
ontplooien. Vissen,
schepnetje.

Goed idee. Partijen die dit willen oppakken
zijn van harte welkom. Wij nemen al een
visvlonder op in de plannen.

68. Achterin het park is een
ijskelder. Mnsen weten dat
niet. Foto op de buitenmuur.

Goed idee. Nemen we mee in het
bebordingsplan.
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69. Er staan veel monumentale
bomen in het park. App /
paneel met info er over? IVN
doet af en toe een
natuurwandeling door het
park. Over het park zelf kan
veel verteld worden. De
aanleg, het gebruik van
natuurlijke hoogtes e.d.

Nemen we mee in het bebordingsplan.
Mogelijkheid app nader te bezien.
Meer communicatie over de activiteiten van
IVMN is wenselijk in dat kader. Kunnen we
meenemen in de digitale activiteitenagenda
voor Steenwijk. De info over het park kan
ook worden opgenomen bij de digitalisering
van info over Steenwijk.

70. Je zou scholen kunnen tippen Goed idee. Plaatsen we op de zogenaamde
dat het park zich heel goed
kansenkaart voor Steenwijk.
leent voor een
schoolpicknick.
71. Je zou m.b.v. een app een
natuureducatiepad door het
park kunnen ontwikkelen. Er
is veel te zien en te
ontdekken. Vergeet Klein
Zwitserland niet.

Goed idee. Plaatsen we op de zogenaamde
kansenkaart voor Steenwijk.

72. Groene wandelroute. Van
station via o.a.
Looijersgracht stadstuin naar
park Rams Woierthe en via
een mooie route weer naar
het station.

Goed idee. Plaatsen we op de zogenaamde
kansenkaart voor Steenwijk.

73. Misschien zijn de
(verschillende) sportscholen
wel bereid om af en toe een
fitnessparcours uit te zetten
door het park.

Goed idee. Plaatsen we op de zogenaamde
kansenkaart voor Steenwijk.

74. Verkiezing van de mooiste
boom van het park.

Goed idee. Plaatsen we op de zogenaamde
kansenkaart voor Steenwijk.

75. Beeldentuin? Zoals in de
Havixhorst.

Goed idee. Wordt meegenomen als voorstel
ter verdere uitwerking.

76. Wie maakt de mooiste foto
van het park. Tentoonstelling
ervan in de theekoepel.

Goed idee. Indien er
vrijwilligers(organisaties) zijn die dit willen
organiseren dat horen wij dat graag.

76. De geschiedenis van het park
is nog vrij jong. Wel
interessant voor wat betreft
de geschiedenis: Fam. Tromp
Meesters, gebruik als
gemeentehuis e.d.

Aspecten van de geschiedenis kunnen
gedigitaliseerd worden en via een website
aangeboden worden (zie onder punt 154).

77. Korenfestival organiseren in
het park? Er zijn veel koren
in en rondom Steenwijk.

Deze suggestie geven we door aan de
cultuurmakelaar.
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78. Misschien hebben jongeren
wel frisse ideeën. Scholen
erbij betrekken?

We betrekken jongeren bij de chillplekken.
Indien ze meer ideeën hebben, dan horen we
die graag.

13.
79. In Apeldoorn is er het park
Malkenchoten wat leuk is
voor kinderen tot max. 12
jaar. Het concept is van
Accres. Zie: www.binky.nl en
www.accres.nl. Voor
kinderen is er namelijk veel
te weinig te doen in dit
gebied.

Het park Malkenschoten is een echt
kinderpark dat helemaal is ingericht voor
kinderen. Het park Rams Woerthe is een
Engels landschapspark met een monumentale
status. Het is mogelijk om enkele elementen
mee te nemen, maar we kunnen het hele
park niet zo inrichten. Elementen waar we
wat mee willen doen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Speelplekken ( nu ook al aanwezig);
Kanoen / kleine bootjes / varen vanaf /
naar de theekoepel;
(mogelijk) een uitkijkpunt;
(mogelijk) een spetterplek;
Info over bijzondere plekken in het park
(b.v. plek voor vleermuizen);
Dieren / herten (ook reeds aanwezig_;
Chillplek voor jongeren.

Deel 3: Schriftelijke en overige reacties na tweede sessie en voor
derde externe sessie
1.
1. Erg vol met al die follies /
kunst / speel…

Een doel van het het project is om meer
de levendigheid en bezoekerswaarde te
vergroten. Hierbij past dat we nieuwe
functies en elementen toevoegen. Op de
kaart kan dit nu veel lijken, maar
aangezien het park erg groot is denken
wij dat dit in de praktijk erg mee zal
vallen.

2. Mag dat afschuwelijke
lelijke fietsenhok naast de
villa weg?

Wij zijn het ermee eens dat dit hok qua
uitstraling niet past. In het
uitvoeringsplan zullen wij opnemen dat
we gaan onderzoeken of daar iets mee te
doen is. Het is wel de vraag of dit een
hoge prioriteit gaat krijgen gelet op de
andere planonderdelen.
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3. De jeugd plaats je niet op
chillplaatsen. Mocht er al
overlast zijn door de jeugd
dan extra toezicht. Dit kan
ook gebeuren door stagiars
van beveiligingsopleidibgen
zoals b.v. Landstede / Deltion
College / Drenthe college.

Relatie met antwoord bij punt 2 (deel 1
van de reactienota). U suggestie voor wat
betreft de inzet van stagiairs zullen wij
doorgeven.

2.
1. Grootste pluspunt:
verleggen parkentree aan de
Steenwijkerdiepkant.
2. Horeca / muziek / cultuur
terug in de thee /
muziekkoepel.

Dit is een uitgangspunt in de planvorming.

3. Verkleining hertenkamp:
behoudt wel het welzijn van
“jonge” herten.

Het deel wat overblijft is volgens ons nog
groot genoeg om het welzijn te behouden.

4. Pluspunt: maak het park
weer een geheel. Minder
onderscheid / verschil tussen
voor- en achterkant van het
park.

Als het plan volgens het ontwerp wordt
uitgevoerd za dit effect ontstaan. Wel
behoudt het achterste deel een meer
natuurlijk karakter.

5. Prettig dat aan de
achterkant een nieuwe
fietsverbinding komt —> meer
reuring en daardoor meer
veiligheid.
3.
6. Park geen pretpark (zie
bijgevoegd formulier).

Dit is niet de insteek bij de planvorming.
Het is een Engels landschapspark en dat
willen we qua uitstraling zo houden.

4.
7. Parkeerruimte i.v.m.
vergroten en nieuwbouw Aldi,
Junmbo en Lidl. en bezoek
park.

De parkeerruimte krijgt de benodigde
aandacht in het project Steenwijkerdiep.

5.
8.Graag meer toezicht met
scholieren die chips- en
broodzakken in het hek
drukken op weg naar RSG —>
gesprek met directie RSG.

Voor wat betreft toezicht: zie antwoord
bij punt 2 (deel 1 van de reactienota). Uw
suggestie voor wat betreft het aangaan
van een gesprek met de directie van de
RSG zullen wij doorgeven.

9. Hondenpoep en loslopende
honden.

Zie antwoord bij punt 15 deel 1.
Hondenpoep dient opgeruimd te worden.
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6.
10. Geweldig. Alles wat ik wel
voelde maar niet zo goed kon
benoemen en wordt prachtig
onderbouwd, aangevuld en
opgelost. Geen enkele kritiek
op de diversiteit en de opties.
Zoals ik aangaf: let er wel op
dat de fiets en looproutes
veilig aanvoelen gezien de
hangplekken er pal naast
staan. Ik kan me voorstellen
dat kinderen of ouderen zich
geïntimideerd voelen of een
barrière voelen om er langs te
lopen / te fietsen.

Dank voor het compliment.
Ten aanzien van de plaats van de
hangplekken: we gaan de hangplekken
nog iets verplaatsen zodat ze de afstand
van de doorgaande routes iets groter
wordt. Wel blijven ze dan nog voldoende
in het zicht voor sociale controle.

7.
11. Nieuwe entree bij
wokrestaurant: prima!
12. Verharding van paden door Als het plan wordt uitgevoerd verbeterd
het hele park belangrijk.
de verharding van de paden.
Rolstoelers kunnen nu niet van
het park gebruik maken.
Zeker niet bij een natte
periode.
13. Plekken voor de jeugd:
belangrijk!! Maar dan ook
meer toezichturen.

Voor wat betreft toezicht: zie antwoord
bij punt 2 (deel 1 van de reactienota).

14. Horeca en terras:
We gaan de bewegwijzering vanuit de stad
geweldig, maar dan is toeloop verbeteren en er komt een
vanuit de stad extra
bebordingsplan.
belangrijk/ Dus goede
aanwijzingsborden en entrees.
15. Kunst en follies: geweldig
en ook wat uitgebreidere
speelplekken voor kinderen.

Sommige toe te voegen elementen kunnen
mogelijk ook als speelaanleiding gebruikt
worden.

8.
16. Goed plan gepresenteerd
vanuit de reacties van
bewoners. Maak er geen
pretpark van. Natuur is een
belangrijk onderdeel van het
park.

Hier zijn wij het mee eens. Het plan is
ook als zodanig opgezet.

9.

24

17. Waterfietsen / rondje
park.

Dit is een goed idee. Mogelijk kan de
theekoepel een startpunt worden. Wij
leggen dit als suggesties bij de nieuwe
exploitant neer. Als er andere
initiatfnemers voor komen, dan is dat ook
prima.

18. Picknicktafels.

Er is een picknickset opgenomen. Ook is
een artistiek zitobject op een
uitzichtheuvel onderdeel van het plan.
Ten aanzien van de invulling chillplek
nemen we nog contact op met de jeugd.

19. Meer kleur van de
bloemen.

We willen meer kleur in de beplanting aan
gaan brengen.

20. Fontein.

Dit is een goed idee, maar moet niet
strijdig zijn met andere onderdelen van
het plan (b.v. waterfietsen). We gaan dat
nader bekijken en opnemen als optie in
het uitvoeringsplan.

21. Bank (voorheen markt) op
de kop van het diep.

De gemeente / kunstcommissie heeft een
uitvraag gedaan voor een alternatieve
locatie voor de bank. Meerdere ‘plekken’
zijn aangedragen. De commissie gaat
straks een besluit nemen.

22. Touwenbrug / zwaaitouw.

Een touwbrug / kabelbrug / trekboot of
mogelijk een =zwaaitouw is een onderdeel
van het plan. Wel dient er nog een keuze
gemaakt te worden en tevens worden er
nog prioriteiten gesteld.

10.
23. Theekoepel - waterfietsen
- milieuvriendelijk.

De invulling van de theekoepel is een
belangrijk onderdseel van het plan.
Waterfietse: zie antwoord bij punt 17
(deel 3). Duurzaamheid is een belangrijk
doel van de gemeente.

24. Kinderboerderijtje leuk.

Het hertenkamp heeft de bestemming
kinderboerderij.

25. Theekoepel moet
brandpunt worden.

Dit is een onderdeel van de planvorming.

26. Picknicktafels.

Zie antwoord bij punt 18 (deel 3).

27. Meer kleur bomen en
planten.

We willen meer kleur in de beplanting aan
gaan brengen.

28. Meer verlichting.

We willen graag een adequaat
verlichtingsplan opstellen met lichte en
donkere plekken. Een uitgangspunt is dat
we geen overdadige lichtvervuiling willen.

29. Fontein.

Zie antwoord bij punt 20 (deel 3).
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30. Bank Markt.

De gemeente / kunstcommissie heeft een
uitvraag gedaan voor een alternatieve
locatie voor de bank. Meerdere ‘plekken’
zijn aangedragen. De commissie gaat
straks een besluit nemen.

31. Touwenbrug over het
water.

Een touwbrug / kabelbrug / trekboot of
mogelijk een =zwaaitouw is een onderdeel
van het plan. Wel dient er nog een keuze
gemaakt te worden en tevens worden er
nog prioriteiten gesteld.

32. Midden verbinding en
nieuwe entree doortrekken
naar station en school voor
veilige fietsroutes.

De verbinding door het diep en richting
het station dient aandacht te krijgen in
het project Steenwijkerdiep.

33. Verkeersstructuur grondig
aanpassen waardoor
eenrichtingsverkeer langs het
park gaat en meer ruimte
ontstaat voor fietsers en
wandelaars. Levert ook
sociale controle en dynamiek
in het gebied en een goede
entree van Steenwijk.

De totale verkeersstructuur langs het park
maakt geen onderdeel uit van het het
project kwaliteitsimpuls park Rams
Woerthe. Wel willen we de ontsluiting
richting het Steenwijkerdiep straks een
belangrijke plek geven in het project
Steenwijkerdiep.

34. Uitstraling van het park
doorvoeren naar de hele
Binnenstad en Binnenstad
autoluw maken. Richting
achterkant Hema en
Nettelbosch. Weg achter
Hema / afsluiten voor
autoverkeer.

zie antwoord bij 33 (deel 3).

11.
35. Fietsverbinding door het
park westelijk / achterste
deel NIET!! / geen uitgang
naar haven / steenwijkerdiep.
Advies: bestaande nieuwe
brug laten liggen en eventueel
nieuwe brug / A-straat - park.

Het is een doel van het plan om de
verbinding met omliggende wijken /
buurten te verbeteren. Volgens ons is dit
een betere verbinding. Verder levert een
ingang hier (op een perifere plek) ook
sociale controle op. Het gaat om fiets- en
wandelvekeer. De nieuwe brug willen we
mogelijk gebruiken voor een verbinding
bij de A-straat.

36. Nr. 4 geplande bank gaat
veel overlast opleveren (nu
al).

Hier is nu al een bank. We willen de bank
op een eigentijdse manier vervangen.
Verder zetten we in op chillplekken voor
de jeugd op andere locaties.

12.
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37. We zijn positief. Plan ziet
er heel mooi uit. Meer
beleving, maar met respect
voor het park. Erg belangrijk
dat het gebied rond het park
wordt meegenomen in het
plan. Bomen op de
parkeerplaats —> prachtig!
Goed nadenken over invulling
plaatsen met nr. 29.

Wij zijn het ermee eens dat het belangrijk
is dat het gebied rondom het park een
goede invulling krijgt en dat er goed
nagedacht moet worden over de invulling
van de plaats nr. 29. Dit gaat met name
onderdeel uitmaken van het project
Steenwijkerdiep.

13.
38. Fietsverbinding westelijk/
achterdeel : geen nieuwe
opening. Eventueel bestaande
brug richting waterzuivering
gebruiken en nieuwe brug bij
de A-straat.

Zie antwoord bij punt 35.

14.
39. Openingsfeest bij
oplevering nieuw park. Voor
alle Steenwijkers, anderen,
jongeren, gezinnen.

Het is een goed idee om mijlpalen in te
voeren. De vraag is of alles tegelijk klaar
komt omdat er prioriteiten gesteld
moeten gaan worden en een
meerjarenplanning gehanteerd gaat
worden. Deelopleveringen kunnen ook
gevoerd worden.

40. Grote rondwandeling langs We willen wandelroutes voor Steenwijk
alle plekken. Plattegrond
maken / meer promoten met natuurlijk
uitgedeeld.
ook in bepaalde routes een belangrijke
plek voor Rams Woerthe.
15.
41. Waarom de ingang vanuit
Steenwijkerdiep niet meteen
naast de tandarts. Er ligt daar
een slecht onderhouden
schuur die al vele jaren
onderwerp van gesprek is. Het
is ook vlak bij de haven en is
dus voor bootjes / mensen /
toeristen goed zichtbaar
vanuit de haven en dus goed
te vinden.

De plek van de nieuwe ingang richting
Steenwijkerdiep is gekozen met het oog
op een goede (doorgaande) verbinding
richting Steenwijkerdiep. De verbinding
komt hier centraal te liggen en geeft ook
de mogelijkheid om het voormalige
Wokrestaurant een centrale plek te
geven. Het is opgenomen in het plan,
maar nog niet geheel zeker of we het hier
kunnen realiseren. De suggestie om de
haven meer bij het geheel te betrekken is
een goed idee wat nadere aandacht kan
krijgen in de toekomst.
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42. Ik begreep dat op dat
stukje kinderspeeltoestellen
zouden gaan komen. Dit lijkt
echter wat bijzonder omdat
de gemeente onlangs een
prachtig speelveld / tuin
heeft aangelegd direct aan de
andere kant van het water
(nummer 2a) Dus misschien
wat overbodig en ten tweede
willen ouders graag zicht op
hun kinderen en zullen zij
daar geen kinderen laten
spelen zonder toezicht omdat
het vlak aan het water zit.

Ouders die het zicht op de kinderen willen
houden zullen inderdaad naar verwachting
deze prachtige speelplek kiezen.

43. Over de picknicktafel is al Hier zijn we in de planvorming zoveel
veel gezegd en ik denk dat het mogelijk van uit gegaan. Dit levert sociale
verstandig is om te zorgen dat controle op.
elke hangplek (dus ook deze)
volledig in de open ruimtes
worden geplaatst en niet
ergens achter verscholen zit.
44. Het is verstandig om het
plan te bespreken met de
politie.

Gaan we doen.

45. Vrijwilligers ruimen nu
met enige regelmaat het
zwerfvuil op. Het is triest om
te zien hoe hiermee wordt
omgegaan en het vuil wordt
gewoon waar iedereen bij is
neergegooid. Dit zou m.i.
voorkomen moeten worden
dan wel worden opgeruimd.

Het is inderdaad verbazingwekkend hoe er
soms wordt omgegaan met zwerfvuil. Het
is erg positief dat vrijwilligers dit ook
opruimen. Het zou echter beter zijn dat
het niet neergegooid wordt. We gaan nog
een aantal afvalbakken bijplaatsen op
belangrijk plekken.

46. Zonder handhaving wordt
het park (met meer follies
e.d.) als monument vogelvrij
verklaard en dat is m.i.
eeuwig zonde.

Voor wat betreft toezicht: zie antwoord
bij punt 2 (deel 1 van de reactienota).
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