VIJVERGEBIED - Inloopavond 3 november 2021 – Antwoorden op gestelde vragen d.m.v. invulformulieren
Bijgewerkt op 16 januari 2022
Status
 Staat nog open
 Wordt aan gewerkt
 Is/wordt gerealiseerd
 Kan niet worden gerealiseerd (met motivatie waarom niet)
Status








Beplanting
Is het een optie om ook bloembollen die verwilderen aan te brengen?
Antwoord: Dit valt in het bollenplan van de gemeente. In oktober 2022 worden de bloembollen gepland die in het voorjaar
2023 zullen uitkomen.
Beukenboom/Berkenboom is akelig voor mensen met allergie. (2 vd. Bewoners)
Antwoord: De bestaande bomen blijven staan (tenzij kap nodig is). Bij nieuwe aanplant wordt hier rekening mee gehouden.
Kunnen de bomen worden gesnoeid. De huizen in de Franckstraat? Krijgen bijna geen licht meer in de tuin en woning.
Antwoord: Valt binnen het snoeiplan. De bomen rond de vijver zijn eind 2021 gesnoeid. Er hoeven in 2022 geen bomen
meer te worden gesnoeid.
Bomen bij sloot achter Couperinstraat 2-12 niet nodig. Staan al aan andere kant van de sloot.
Antwoord: De 12 extra bomen worden niet ingetekend/geplant.
Planten van bomen langs de sloot van Knop-Op - tot Gounodstraat, niet doen: is niet nodig, verpest uitzicht. + geplande
bomen (treurwilg, berken, taxodium) worden veel te hoog (ongev. 15m. Is hoger dan mijn huis).
Antwoord: De 12 extra bomen worden niet ingetekend/geplant.
Schaduwboom bij zitplek speeltuin.
Antwoord: Het bankje zal naar de vijverpadzijde worden verplaatst. Als het bankje is verplaatst staat deze ‘onder’ een
boom en bij verlichting.
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S.v.p. geen bomen langs het smalle watertje welke parallel loopt aan de Couperinstraat (dus vanaf de Gounodstraat lopend
naar Knop-Op).
Antwoord: De 12 extra bomen worden niet ingetekend/geplant.
Indien deze bomen niet geplaatst worden is er mogelijk budget om de groenstrook aan de andere kant van voetpad mee te
nemen. Dus vanaf Couperinstraat 2 tot 26.
Dus het geen aan de achtertuin aansluiten. Dat maakt het helemaal af: Anders heb je een mooi vijvergebied. Maar is het
pad ernaartoe nog steeds onverzorgd.
Antwoord: De groen/leidingstrook valt buiten het werkgebied van de stichting. Wel houden we vinger aan de pols als de
gemeente dat aparte project tot uitvoering zou brengen.
Ik begreep dat er rond 2022 dat in de begroting staat maar dat zou ik graag naar voren gehaald willen hebben.
Antwoord: De exacte planning van de groen/leidingstrook project is nog niet duidelijk (ander project). Nogmaals: De
groen/leidingstrook valt buiten het werkgebied van de stichting.
De brug kan verlicht worden op de brug zelf. Verder hiervoor geen hoge bomen bij planten.
(zie ook bij paden)
Antwoord: De gemeente plaatst verlichting aan weerszijden van de brug. Volgens beleid geen verlichting op de brug. Er
worden geen extra bomen bij de brug geplant.
Overlast
Bord plaatsen op diverse plaatsen waar de regels opstaan waar ieder zich aanhoudt: zie ook speeltuin bij de dijk.
Antwoord: Met de gemeente kijkt de stichting naar de mogelijkheden van drie algemene borden (bij de toegangen van het
vijvergebied) met leefregels.
Geen muziek Ò gebied is stiltegebied.
Geen drugs
Geen drank
Antwoord: Wordt opgenomen op het bord met leefregels, evenals fietsers en scooters
Spreiding fitness toestellen belangrijk om hangplekken (+ muziek) te voorkomen. (zie ook bij sport en spel)
Antwoord: Het bestuur houdt er zoveel mogelijk rekening mee om overlast te voorkomen. Daarom de op 3 november
ingetekende plekken. We houden zo veel mogelijk rekening met de wensen van de bewoners, zo zijn de grote
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fitnesstoestellen veranderd in relatief kleine bewegingstoestellen, maar we houden vooral rekening met het algemeen
belang/algemene wensen.
Géén pingpongtafel op het terras van Knop-Op vanwege de overlast, die hebben we al genoeg nu al.
(zie ook bij sport en spel)
Antwoord: Er komt geen tafeltennistafel bij Knop-Op.
Advies: bankje in de speeltuin zoveel mogelijk naar de pad zijde verplaatsen, daarin verlichting ‘s avonds hangjeugd trekt
dit aan Liefst bankje weghalen!(zie ook bij sport en spel)
Antwoord: Het bankje zal naar de vijverpadzijde worden verplaatst. Als het bankje is verplaatst staat deze ‘onder’ een
boom en bij verlichting. Weghalen is gezien het gebruik door ouders van spelende kinderen (is ook enige bankje in
vijvergebied) geen optie.
Graag bankje zo veel mogelijk bij het pad en straatlantaarn houden om overlast voor bewoners te beperken. (zie ook bij
sport en spel)
Antwoord: Idem.
De vijver
Fontein plaatsen en ooievaarsnest op eiland.
Antwoord: Het bestuur vindt dit een goed idee. De mogelijkheden worden onderzocht.
En we zouden een ooievaarsnest erg leuk vinden.
Antwoord: Idem.
Kan er een ooievaarsnest op het eiland.
Antwoord: Idem.
Idee voor het eiland: een ooievaarsnest.
Antwoord: Idem.
Meer prullenbakken plaatsen vooral bij de vissteigers.
Antwoord: De gemeente zorgt voor meer prullenbakken. Bij de toegangen van het vijvergebied komen ook poep
opruimzakjes bij prullenbakken.
Te weinig bankjes – zitmogelijkheden – bij de vijver.
Antwoord: Er komen geen extra bankjes rond vijver. Dit in verband met de ervaring in het verleden met overlast hierdoor.
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Bankjes bij voorkeur zo ver mogelijk van de woningen.
Antwoord: Er komen geen extra bankjes rond vijver.
Vissteigers leuke aanwinst, indien boven budget met kleiner aantal beginnen.
Antwoord: De gemeente kijkt met de stichting rond de zomervakantie 2022 naar mogelijke realisatie van de vissteigers. De
bestaande visplaatsen worden tijdelijk gerenoveerd en blijven toegankelijk.
En graag vlonders in planfase 1 vervangen.
Antwoord: Idem.
Graag een oplossing voor de plassende vissers?
Antwoord: Er wordt gekeken naar het opnemen op het bord met leefregels. Fysieke maatregelen zijn niet mogelijk.
Aandachtpunt:Ò aandacht voor het eiland
Ò Verlichting (uitlichten eiland)
Rekening houdend met de nestelende vogels.
Antwoord: De stichting denkt serieus over visueel aantrekkelijk maken van het eiland na. Het bestuur is niet positief over
verlichting gezien de aanwezige vogels.
Sport/spel
Géén pingpongtafel op het terras van Knop-Op vanwege de overlast, die hebben we al genoeg nu al.
(zie ook bij overlast)
Antwoord: Er komt geen tafeltennistafel bij Knop-Op.
Advies: bankje in de speeltuin zoveel mogelijk naar de pad zijde verplaatsen, daarin verlichting ‘s avonds hangjeugd trekt
dit aan Liefst bankje weghalen! (zie ook bij overlast)
Antwoord: Het bankje zal naar de vijverpadzijde worden verplaatst. Als het bankje is verplaatst staat deze ‘onder’ een
boom en bij verlichting. Weghalen is gezien het gebruik door ouders van spelende kinderen (is ook enige bankje in
vijvergebied) geen optie.
Voorkeur speeltuin Yalp.
Antwoord: Yalp had over het algemeen de voorkeur. Yalp is als leverancier gekozen.
Speeltuin voor kinderen tot 12 jr.
Antwoord: Dit is inderdaad de doelgroep (komt mogelijk op het informatie bord).
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Inrichting speeltuin en pannaveldje Yalp ziet er erg goed uit
Antwoord: Yalp had over het algemeen de voorkeur. Yalp is als leverancier gekozen.
Graag bankje zo veel mogelijk bij het pad en straatlantaarn houden om overlast voor bewoners te beperken. (zie ook bij
overlast)
Antwoord: Het bankje zal naar de vijverpadzijde worden verplaatst. Als het bankje is verplaatst staat deze ‘onder’ een
boom en bij verlichting.
Strook langs speeltuin en huidige voetbalveld is enorm drassig, dit moet echt aangepakt worden!!
Antwoord: Strook langs speeltuin valt buiten het aandachtsgebied van de stichting (buiten scope). De grond van het
trapveldje wordt geëgaliseerd.
Ik wil geen sporttoestellen op de groenstrook in de buurt van mijn tuin vanwege jarenlange overlast, en nu all over again.
Antwoord: Het bestuur houdt er zoveel mogelijk rekening mee om overlast te voorkomen. Daarom de op 3 november
ingetekende plekken. We houden zo veel mogelijk rekening met de wensen van de bewoners, zo zijn de grote
fitnesstoestellen veranderd in relatief kleine bewegingstoestellen, maar we houden vooral rekening met het algemeen
belang/algemene wensen.
Spreiding fitness toestellen belangrijk om hangplekken (+ muziek) te voorkomen. (zie ook bij overlast)
Antwoord: Idem.
Fitness toestellen het liefst niet te dicht bij de bebouwing plaatsen.
Antwoord: Idem.
Positief over gebruik natuurlijke materialen op pannaveldje (géén “hoge” hekwerken),
Antwoord: Het bestaande lage hek om de speeltuin en trapveldje blijft. De twee hoge ballenvangers gaan weg. Voor
speeltoestellen en elementen in het speelveld wordt verder zo mogelijk van natuurlijke materialen gebruikt.
In het kader van groen in woonwijken pleit Ik ervoor om het veld niet van kunstgras te maken maar gewoon gras.
In combinatie met boomstammen geeft dit een mooi natuurlijk effect. Ook in Kralingseveer en bij de zandspeeltuin is idee
combinatie aanwezig.
Antwoord: Het speelveld wordt voornamelijk van gewoon gras. Alleen de speeltuin en het pannaveld wordt om praktische
redenen (en voor spelgenot) voorzien van kunstgras. Ter voorkoming van poep op de speelplekken (speeltuin en huidige
trapveld) zullen bij de ingangen roosters worden geplaatst om inloop van honden te ontmoedigen.
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Verwachting dat ook kleinere en lagere beweegtoestellen het beeld van het vijvergebied zullen domineren als deze
verspreid gaan worden rondom de vijver. Het zijn immers veel toestellen ten opzichte van het relatieve kleine vijvergebied.
Bovendien blijft de vraag of er wel voldoende animo voor is.
Antwoord: Het bestuur houdt er zoveel mogelijk rekening mee om overlast te voorkomen. Daarom de op 3 november
ingetekende plekken. We houden zo veel mogelijk rekening met de wensen van de bewoners, zo zijn de grote
fitnesstoestellen veranderd in relatief kleine bewegingstoestellen, maar we houden vooral rekening met het algemeen
belang/algemene wensen.
Paden
Het wandelpad aan de noordzijde van de vijver wordt veel gebruikt door fietsers en brommers die soms voetgangers
omverrijden.
Als het voetpad niet recht zou zijn maar een paar flinke kronkels zou hebben zou het voor voetgangers nog prima
begaanbaar zijn, maar minder aantrekkelijk voor fietsers en brommers. Ook zou het handig zijn als de handhaving i.i.g. de
brommers zou beboeten.
Antwoord: De gemeente heeft gekeken naar fysieke obstakels om gebruik door fietsen en gemotoriseerd verkeer tegen te
gaan. Helaas zouden dergelijke maatregelen weer een probleem zijn voor andere gebruikers. De obstakels kunnen daarom
niet worden gerealiseerd. Met boa’s en politie wordt gesproken over handhavingacties.
Met de gemeente kijkt de stichting ook naar mogelijkheden van drie algemene borden met leefregels.
Paden - verlichting
Verlichting vijver Ò huizen Franckstraat: Armaturen micro luma led heeft de voorkeur. Verlichting plaatsen niet direct
voor de ramen van de huizen. De huizen zijn ook verschillend. De ene kant van de zonder + kap kijkt naar voren. De andere
kant kijkt opzij.
Dus hiermee graag rekening houden dat de huizen die recht door kijken dat de palen niet recht voor hun raam komen.
Antwoord: Micro Luma Led verlichting had over het algemeen de voorkeur en wordt gerealiseerd (uitgezonderd één
bestaande paal/lamp voor de woningen aan de Abel Tasmanstraat).
De gemeente zal de lantaarnpalen aan de buitenzijde van het pad rond de vijver en met de verlichtingzijde naar de vijver
toe plaatsen.
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Verlichting oostelijke voetpad.
Voorstel om de verlichting aan de kant van de woningen te plaatsen, zodat deze niet in de tuinen schijnen.
Ten aanzien van de oriëntatie van de achtergevels en zicht is het handig om de masten voor de erfscheidingen te plaatsen
die van elkaar afkijken. E.v. tussen 29 en 31 en tussen 25 en 27.
Antwoord: Idem.
De brug kan verlicht worden op de brug zelf. Verder hiervoor geen hoge bomen bij planten.
(zie ook bij beplanting)
Antwoord: De gemeente plaatst verlichting aan weerszijden van de brug. Beleid is geen verlichting op de brug. Er worden
geen extra bomen bij de brug geplant.
Honden
Duidelijke borden uitlaat honden gebieden.
Antwoord: Deze (groene en rode) borden staan al op de juiste plaatsen. Wordt ook opgenomen op het bord met
leefregels.
Distelzaden nu veel bij honden in vacht. Enkele eigenaren zijn radeloos.
Antwoord: de beplanting bij de oever gaat weg (en daarmee ook de distels) en er komt nieuwe beplanting.
Leuke plannen, gaat een hele verbetering worden!
Een paar suggesties:
Maak een omheind gebied waar de honden zonder opruimplicht hun behoefte mogen doen. Nu doen ze het overal zonder
dat het opgeruimd wordt. Dit komt mede omdat niet helemaal duidelijk is waar wel en geen opruimplicht geldt.
Antwoord: Een omheind hondentoilet zou praktische bezwaren (plaats/ruimte en beheer) geven. In het hele vijvergebied
mogen honden loslopen om te spelen, zonder poep opruimplicht. Een hondentoilet wordt daarom niet gerealiseerd.
Groene borden bij de toegang geven dat aan. Een opruimplicht is er dus niet. Wel wordt gekeken naar prullenbakken met
poep opruimzakjes (ter stimulering van vrijwillig opruimen) bij de toegangen.
Rode borden bij het trapveldje en de speeltuin geven aan dat deze plekken geen honden uitlaatgebieden zijn. Ter
voorkoming van hondenpoep op deze plekken zullen bij de ingangen roosters worden geplaatst om inloop door honden te
ontmoedigen.
Dit alles wordt waar mogelijk opgenomen op het bord met leefregels.
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Maar het zou pas echt af zijn als er ook aan de hondenbezitter gedacht werd. Een hondenspeeltuin, zoals aan de Dotterlei
(of in de Gemeente Breda) is een mooie toevoeging aan het plan.
Antwoord: Idem.
Aanpassing trapveld tot hondenpeelplaats d.m.v. drie hekjes.
Antwoord: het trapveld wordt geen hondenspeelplaats maar blijft een niet voor honden toegankelijke kinderspeelplaats
(met pannaveld en voetvolleyveld). In het hele vijvergebied mogen honden loslopen om te spelen. Vooral de
groen/leidingstrook kan voor spelende honden worden gebruikt.
Ben bereid als vrijwilliger poepzakjes op te hangen en de poepemmer te legen. Weet dat dit een breed draagvlak heeft.
Kan eventueel ter onderbouwing handtekeningen verzamelen.
Antwoord: Er komen prullenbakken met poep opruimzakjes (ter stimulering van vrijwillig opruimen) bij de toegangen van
het vijvergebied. Fijn dat een of meer bewoners als vrijwilliger willen zorgen voor voldoende nieuwe zakjes.
Telecomhuisje
Het telecomhuisje op de hoek van de C. Houtmanstraat en O. van Noortstraat begint langzaam in elkaar te zakken. Een
eventueel nieuw huisje zou leuk beschilderd kunnen worden. Beschildering van Knop-Op is leuk geworden.
Antwoord: Het telecomhuisje valt eigenlijk buiten de scope van de stichting. De gemeente zal toch het noodzakelijk gebruik
van het huisje nagaan, en eventuele verfraaiing onderzoeken.
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