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Beeldverslag buurtgesprek 26 mei 2014
Gespreksonderwerp
De gemeente Rheden en Vivare bouwen aan Velp Zuid,
samen met de bewoners van deze wijk. In het kader van de
wijkvernieuwing wordt de woningvoorraad deels geherstructureerd en krijgt het openbaar gebied een grondige
opknapbeurt.
Een van de projecten in dit kader is het van Kolplein en
omgeving. Vivare sloopt en herbouwt hier respectievelijk
86 en 80 woningen. In vervolg daarop zal de gemeente de
openbare ruimte in dit gebied opnieuw inrichten.
Een plein heeft een bijzondere plaats in de openbare
ruimte. Het is een ontmoetingsplek en kan dan ook een
positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving en sociale samenhang. De gemeente betrekt omwonenden dan ook graag bij het maken van een plan voor
het toekomstige Van Kolplein en de omliggende straten.
Op maandag 26 mei heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd op het plein. Tijdens deze bijeenkomst
konden bezoekers hun ideeën, wensen, meningen en suggesties naar voren brengen. Deze zijn vastgelegd op reactieformulieren, maar ook in de vorm van cartoons.
In dit beeldverslag is een overzicht opgenomen van de
onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

Om het geheel aan meningen overzichtelijk weer te geven,
is dit verslag thematisch ingedeeld:
•
•
•
•
•

Algemeen karakter en gebruiksmogelijkheden
Bomen & beplanting
Speelmogelijkheden
Verkeer & parkeren
Voorkomen van overlast

Per thema is beschreven welke ideeën naar voren zijn
gebracht. Het ene idee is realistischer dan het andere en
sommige suggesties zijn met elkaar in tegenspraak. Het
maken van een plan zal nadere keuzen vergen. Op die keuzen wordt in dit verslag nadrukkelijk niet vooruit gelopen.

Algemeen karakter en gebruiksmogelijkheden
De huidige uitstraling van het plein vindt men prettig. Het
rustige, groene karakter wordt in meerdere reacties
duidelijk gewaardeerd en ‘romantisch’ genoemd. Een
strakke, moderne inrichting heeft niet de voorkeur. Het aanwezige kunstwerk wil men in de
nieuwe inrichting graag terugzien.
De situatie, waarbij de aan het plein
gelegen woningen over een voortuin
beschikken, werkt goed. Dit biedt
privacy en wat afstand tussen de
stoep en het woonkamerraam.
Ook vindt men het prettig om
vanuit het huis ‘weg te kunnen
kijken’.
Qua gebruiksmogelijkheden is er
geen discussie over het gebruik
van het plein door spelende kinderen. Dit moet behouden blijven; de
speelmogelijkheden kunnen misschien
nog worden verbeterd.

In een aantal reacties wordt gepleit voor meer
mogelijkheden om het plein als ontmoetingsplek te
gebruiken. Bijvoorbeeld voor een buurtbarbeque
of buurtfeest. Daartoe zou een barbequeplaats
in het ontwerp kunnen worden opgenomen. Of
zou het mogelijk moeten zijn om het plein
voor dergelijke activiteiten ‘af te huren’.
Ook is het idee geopperd om het groen op
het plein te benutten als aanknopingspunt
voor ontmoeting. Bijvoorbeeld door het
opnemen van planten waarvan geoogst kan
worden en die gezamenlijk door buurtbewoners worden verzorgd.
Een groen rustpunt, waar gespeeld kan worden, waar men elkaar kan ontmoeten. Dat is het
Van Kolplein.

Bomen en beplanting
De oude, grote bomen op het plein worden gekoesterd.
Niet door iedereen overigens; een aantal mensen
wijzen op overlast door bladval en bloesemblaadjes, deze leiden van tijd tot tijd tot gladheid. Ook
speeltoestellen, met name de glijbaan, worden
vaak vies door materiaal dat uit de boomkruinen naar beneden valt.
In een specifieke (anonieme) reactie wordt
verzocht om het weghalen van de Kastanjes
op het veldje aan de Willem Dreeshof en de
drie bomen nabij de Groen van Prinstererstraat 12. Deze laatste staan in de huidige
situatie in een achtertuin.
Niettemin pleit een meerderheid voor het behoud
van de Kastanjes op het Van Kolplein, liefst ook
van de rode Esdoorn. Voor de afwikkeling van het
bouwverkeer is de kap van deze boom waarschijnlijk
niet te voorkomen.
Bij de toekomstige beplanting zouden struiken met
doornen moeten worden vermeden, dit is kindvriendelijker. Aanvullend groen kan eventueel in bloembakken worden aangeplant, die op slimme plekken op de
rijbaan staan en zo snelheidsremmend werken.
Wanneer er aanvullende of vervangende aanplant van bomen aan de orde is, zou aan fruitbomen kunnen worden gedacht. Dit kan bijdragen
aan het karakter van het Van Kolplein als ‘gezamenlijke tuin’ en daarmee aan het stimuleren van
onderlinge ontmoetingen.

Speelmogelijkheden
Dat er op het Van Kolplein gespeeld mag worden, staat
buiten kijf. In het algemeen beschouwt men het Van
Kolplein als een plek waar met name de jongere
kinderen moeten kunnen spelen.
Vergeleken met de huidige situatie zouden er wat
meer speeltoestellen mogen komen. Ook de veiligheid is van belang; een vorm van afscherming
tussen het speelplein en het gebied waar auto’s
rijden, is gewenst.
Een aandachtspunt bij het spelen is de overlast van
honden en met name katten. De speeltoestellen staan
nu op een zandbed, dat door katten als kattebak wordt
gebruikt. In de toekomst kan dit beter worden vervangen
door boomschors of rubberen tegels.

Een suggestie die door enkele bezoekers is gedaan, is het
plaatsen van een groot klimtoestel, bijvoorbeeld in de
vorm van een speel-piratenschip.
Ook zouden er op het plein meer natuurlijke speelmogelijkheden kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld een kabelbaan tussen twee bomen, een boomhut, een klimparcours van boomstammen of een
klimbult. Een paadje om over te kunnen fietsen of
steppen is ook geopperd.
Een enkele keer wordt een voetbalkooi geopperd,
maar die zou dan op het veldje in de Willem Dreeshof moeten worden gerealiseerd.

Verkeer & parkeren
Naast de verblijfsfunctie heeft het Van Kolplein ook
in de toekomst een deels verkeerskundige functie. Bij
voorkeur niet voor doorgaand verkeer; de relatieve
rust in de huidige situatie is erg fijn.
Niettemin wordt er regelmatig te hard gereden,
zowel door auto’s als door scooters. En dat komt
niet ten goede aan de verkeersveiligheid, zeker
voor kinderen. In diverse reacties wordt gemeld
dat de huidige ‘uitstulpingen’ van het plein ter
plekke van de kruispuntvlakken niet afdoende zijn.
Er wordt meer resultaat verwacht van verkeersdrempels. En dat mogen best hoge drempels zijn, zo
vinden diverse mensen. Overigens is er ook een reactie
binnengekomen van iemand die juist voor het behoud van
deze uitstulpingen pleit. Eerder vermeld, maar ook in dit
kader relevant: bloembakken die als snelheidsremmende
obstakels worden geplaatst.
Een systeem van eenrichtingsverkeer werkt niet, zo valt
in een reactie te lezen. Daarvoor is het verkeersbeeld te
rustig; er wordt tegen de rijrichting in gereden.

In het algemeen is het van belang dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gemaakt, ook in de toekomstige
situatie. Liefst minstens zoveel als in de huidige situatie.
Dit is onder meer van belang om de rijbaan voldoende vrij
te houden voor hulpdiensten.
De geplande parkeerkoffers zijn in dit verband een
goede oplossing. Daarbij wordt wel duidelijk door
meerdere mensen aangegeven dat ze het geen goed
idee vinden wanneer er een directe verbinding zou
ontstaan tussen de parkeerkoffers en de tussen de
woningen gelegen brandgangen. Op die manier ontstaan er via die brandgangen verbindingen richting
de Waterstraat, waar geen sociale controle mogelijk
is.

Voorkomen van overlast
Naast de diverse ideeën, tips en suggesties over de inrichting van het plein en de omliggende straten, waren
ook diverse vormen van overlast onderwerp van gesprek.
Zowel de alledaagse irritaties in de huidige situatie als de
gevreesde overlast in de toekomstige situatie kwamen aan
bod.
Hiervoor is al stilgestaan bij het te harde rijden. Voor
zover het de gebiedsinrichting betreft, kan hier met
snelheidsremmende maatregelen op worden ingespeeld. Hiertoe zijn diverse suggesties gedaan.
Een tweede irritatie betreft hondenpoep. Te vaak
wordt het Van Kolplein als uitlaatplek gebruikt, waarbij hondenpoep niet wordt opgeruimd. Gehoorde suggesties om dit probleem te
verminderen:
•
een afgebakende hondenuitlaatplaats
•
het plaatsen van verbodsborden zodat het
makkelijker wordt om hondenbezitters hierop
aan te spreken
•
het plaatsen van een hek rond het plein om het
minder makkelijk toegankelijk te maken
•
Het plaatsen van (extra) afvalbakken
Voor wat betreft katten is de zandbak in dit verband een
duidelijk aandachtspunt. Een andere bodembedekker kan
dit probleem verminderen.
Ook is zwerfvuil in het algemeen genoemd als een vorm
van overlast. Een extra prullenbak aan de noordzijde van
het plein is als verbetermogelijkheid genoemd.
In het algemeen is men stellig waar het hangjeugd betreft: die wil men niet op het Van Kolplein hebben. Een
hekwerk zou hangjongeren moeten ontmoedigen om
het plein als hangplek te gebruiken. Daarnaast
wordt ervoor gepleit om in de pleininrichting
vooral niet te veel aanleiding te geven om het
plein aantrekkelijk te maken als hangplek.
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