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Begin juli 2020 hebben we een alternatief participatietraject opgezet voor het ontwerp 
van het Bad Vilbelpark. Door de coronacrisis kon dit niet via fysieke ontmoetingen. 
De inbreng van omwonenden en gebruikers van het park heeft voor het definitieve 
ontwerp een belangrijke rol gespeeld. Begin juli zijn ca. 700 exemplaren van de 
eerste editie van de parkkrant huis aan huis verspreid. Ook is een korte film met een 
presentatie van het voorlopig ontwerp gepubliceerd op www.huizen.nl/badvilbelpark 
en gedeeld via sociale media. We hebben omwonenden gevraagd om te reageren 
op het voorontwerp. Hier is veel en soms zeer uitgebreid gehoor aan geven. Er 
kwamen veel positieve reacties, maar ook kritische kanttekeningen bij bepaalde 
functies in het park en op sommige ontwerpkeuzes in het voorontwerp. Alle reacties 
zijn opgenomen in de inspraaknota. De volledige inspraak nota is te lezen op www.
huizen.nl/badvilbelpark. Er zijn uiteindelijk veel wensen gehonoreerd en verwerkt in 
het definitieve ontwerp. De reacties op het voorontwerp hebben de gemeente Huizen 
en de ontwerpers geïnspireerd bij het opstellen van het definitief ontwerp. In deze 
parkkrant presenteren wij u het definitieve ontwerp voor de renovatie van het Bad 
Vilbelpark.

Beste omwonende(n) van het Bad 
Vilbelpark, 

U heeft de tweede editie van de Bad 
Vilbelparkkrant in handen. In de 
vorige editie presenteerden wij u het 
voorontwerp voor de renovatie van het 
Bad Vilbelpark. We vroegen u te reageren 
op het ontwerp of met eigen ideeën voor 
het parkontwerp te komen. We kregen 

meer dan 60 reacties binnen, waarvan 
vele zeer doordacht en uitgebreid. 
Alle reacties zijn in kaart gebracht, 
afgewogen en wel of niet gehonoreerd als 
randvoorwaarde voor de ontwerpers bij 
het opstellen van het definitief ontwerp.
In deze krant presenteren wij u het 
resultaat: een breed gedragen, betaalbaar 
en uitvoerbaar ontwerp voor de renovatie 
van het Bad Vilbelpark.

We zetten nu alles op alles om dit 
ontwerp te gaan uitvoeren. Ik hoop u 
in de zomer van 2021 weer te kunnen 
ontmoeten in een gerenoveerd Bad 
Vilbelpark.

Marlous Verbeek 
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Mail:
badvilbelpark@huizen.nl

Vragen?
U kunt een e-mail sturen naar: Badvilbelpark@huizen.nl

De werkzaamheden gaan starten op 
11 januari 2021. Deze zijn gereed eind 
juli 2021. Het groen wordt deels in het 
voorjaar aangeplant en voor een deel 
in najaar (planttijd bomen). Delen van 
het park worden afgesloten tijdens de 
werkzaamheden, we stellen daarvoor een 
omleidingsroute in.

Planning

We hebben niet alleen omwonenden 
om een reactie gevraagd. Ook andere 
gebruikers van het park hebben we 
actief benaderd. Op deze pagina wat 
voorbeelden daarvan.

JongerenParticipatie 2020

Schoolkinderen presenteren hun ideeën 

Kamperfoelieschool
De Kamperfoelieschool wilde graag 
actief meedenken. De leerlingen hebben 
tekeningen gemaakt met hun wensen voor 
de inrichting van het Bad Vilbelpark.
Deze tekeningen hebben zij aan de 
gemeente en de ontwerpers van het park 
gepresenteerd.

Samen met de jeugdboa’s en ambtenaren 
van openbare orde en veiligheid is op de 
locatie gesproken met de jongeren over 
de inrichting van het sportterrein nabij de 
Vlie. De keuze is uiteindelijk gevallen op 
een gecombineerd voet- en basketbalveld 
en een overkapte ontmoeitingsplek 
waar jongeren beschut tegen weer en 
wind kunnen zitten. Bij de inrichting 
van de locatie is rekening gehouden 
met de nabijgelegen woningen en met 
de mogelijkheid om toezicht te kunnen 
houden op deze plek. De wanden op de 
ontmoetingsplek en andere natuurlijke 
barrières in het park dragen bij aan het 
voorkomen van geluidsoverlast. Het 
nabijgelegen fietspad kan door politie, 
boa’s en toezichthouders worden 
gebruikt om te kunnen toezien op de 
locatie.

Jongerenparticipatie in het Bad Vilbelpark 

Één van de vele ingediende kindertekeningen 

Toegankelijkheidspanel

Het toegankelijkheidspanel is 
nadrukkelijk betrokken bij de 
planvorming. Hun betrokkenheid heeft 
geleid tot een aantal aanpassingen van 
het ontwerp. Zo worden de hoofdroutes 
voor voetgangers in het park in een 
breedte van 2,20 meter uitgevoerd, 
waardoor twee rolstoelen elkaar 
met gemak kunnen passeren. De 
avontuurlijke paden blijven ongeschikt 
voor rolstoelen en minder valide 
mensen. Die paden aanpassen zou 
betekenen, dat de avontuurlijke beleving 

Visplek toegankelijk voor mindervaliden

verloren gaat. Het ontwerp voor de 
geplande vlonders in het park is eveneens 
aangepast. De vissteigers en vlonders 
worden gelijkvloers uitgevoerd en er wordt 
valbescherming aangebracht.
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Leerlandschap

Herkenbare entrees met kleurrijke vaste planten en insectenhotel Verhard voet- en basketbalveld en een jongerenontmoetingsplek (JOP)

Ingestuurde 
tekening 
van Bodil 


