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Beste buurtbewoners van het Willy van Heusdenhof,
Op 18 mei hebben wij met een jullie een leuk initiatief besproken. We willen
puntsgewijs reageren op de voorgestelde ideeën en gestelde vragen.
1. Hofje aan de rand, de voortuin (de wilde tuin):
- Het ruige gras is nuttig voor de biodiversiteit. Maar minder geschikt als
speelgras. Daarom gaan we een gedeelte van het kruidenrijkgras vaker
maaien.
- In de voortuin komen twee royale borders met vaste planten.
- Er is aangegeven dat de boom die nu aanwezig is, voldoende is; Deze blijft en
er worden geen bomen toegevoegd.
-

-

Wij vonden het fijn te horen dat de vaste palen helpen om ongewenste
autobewegingen op de stoepen te voorkomen. Deze worden niet vervangen
voor uitneembare palen. Mocht een auto bij uw huis moeten zijn, bijvoorbeeld
met een verhuizing of een overlijden, dan kunt u de gemeente vragen de paal
tijdelijk uit te nemen. Dit verzorgen wij elders in de stad ook.
Er is een standaard tafel en 2 losse banken besteld. Deze worden geplaatst en
onderhouden door de gemeente. Wij hebben met u afgesproken dat de
bewoners de tafel/ bank en de omgeving van de tafel/ bank schoonhouden.

In de bijlage ziet u bovenstaande weergegeven op tekening.
Het vaker maaien van een deel van het kruidenrijk gras is gestart. De bank wordt
binnen enkele weken geleverd en daarna geplaatst. De aanplant is uiterlijk eind
november gerealiseerd.

2. Binnenhof:
- In het hof gaan we één boom aanplanten, dit wordt een al volwassen
dakplataan. Deze boom wordt komende winter geplaatst;
- Onder de kroonprojectie worden vaste planten geplant. Dit is beter voor de
boom.
3. Groenstrook langs het water (ten zuiden van het Willy van Heusdenhof):
- De bouwweg ter hoogte van de woningen is weg. Nadat deze weg is, wordt
hier gras ingezaaid.
- Het groen wordt in najaar 2023 aangeplant. In deze brief zit ook het
beplantingsplan voor deze groenstrook; het gebied direct rondom de poel
wordt in de aankomende winter aangelegd. Het moment is afhankelijk van de
weersomstandigheden en de aannemer.
4. Groenstrookje langs fietspad ten westen van Willy van Heusdenhof:
- De groenstrook is geëgaliseerd en hier wordt gras gezaaid;
- Er is gevraagd om een haag langs het voetpad te planten. Dat wordt niet door
iedereen gewenst. Daarom hebben we besloten dat deze haag er niet komt;
- Het fietspad wordt door sommige bestuurders van o.a. bestelbusjes gebruikt.
Dit is een tijdelijke situatie. In de eindsituatie is het fietspad niet meer
bereikbaar voor auto’s, dus zal dit probleem verholpen zijn.
Het fietspad houdt de zwarte kleur. Er is vanuit verkeer besloten dat als een
fietspad geen autoweg kruist het fietspad aangelegd wordt met zwart asfalt.
Daarnaast houdt zwart asfalt beter warmte vast, waardoor het stroever blijft
in de wintermaanden.
- De groenstrook langs het water tot aan de brug wordt meegenomen in het
beplantingsplan voor de groenstrook ten zuiden van het Willy van
Heusdenhof.
Tot slot. Tijdens de middag is de vraag gesteld of er een ondergrondse container komt
op een kortere loopafstand. De planning is dat een ondergrondse container op de Fie
Sijbrantstraat en/of op de Batterij wordt geplaatst. De beheerder van de kabels en
leidingen (Liander) moet hier nog akkoord op geven. Als het akkoord er is, wordt de
container geplaatst. Wanneer dit zal zijn is ook voor de Avri nog niet duidelijk. Heeft u
hierover aanvullende vragen, stelt u die aan de Avri.
Wij hopen u een duidelijke terugkoppeling te hebben gegeven van de middag.
Ik vind het fijn als u mij laat weten dat de bijgevoegde tekening voor de voortuin- en
binnentuin naar wens is. Mailt u mij? Bellen mag ook.
Hartelijke groet,

Mirjam van Brenk
Team Ontwerp en realisatie
Bijlage: Beplantingplan Sportheldenbuurt-Oost

