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Nr. Reg. nr.  Reactie bewoner Antwoord gemeente 
1 192342 Bankjes bij Jeu de Boulesbaan plaatsen 

 
Bij de Jeu de Boulesbaan wordt een bankje geplaatst.  
 

2 192342 Voetpad tussen Aalscholverlaan en A. 
Schweitzerstraat mogelijk als ‘voetpad waarbij fietsers 
te gast zijn’? Er is best wat doorloop op dit moment en 
er is aansluiting richting fietspad naar IKC 
 

Er zijn meer locaties in de gemeente waar een wandelgebied ligt en 
waarbij fietsers te gast zijn. Het Meester Jonkerpad leent zich daar 
ook voor. Dit zal verder uitgewerkt worden.  

3 192342 1. Renovatie groen bij aanwezige containers. 
 
 
 
 
 

2. Voetpad fietsers te gast van Aalscholverlaan – 
Meester Jonkerpad – A. Schweitzerstraat. 
 
 

3. Meer uitritbandjes voor fietsers en/of 
rolstoelgebruik. 
 

1. Meer groen staan we positief tegenover. Echter hier dient 
collectief overeenstemming over te zijn en (ondergrondse) 
ruimte. Het is wellicht een idee om hier samen met uw buren 
een verzoek in te dienen via info@nieuwkoop.nl. Dit valt echter 
buiten het bereik van het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden. 
 

2. Er zijn meer locaties in de gemeente waar een wandelgebied 
ligt en waarbij fietsers te gast zijn. Het Meester Jonkerpad leent 
zich daar ook voor. Dit zal verder uitgewerkt worden. 
 

3. Bij de inrichting wordt nadrukkelijk gekeken naar de 
toegankelijkheid voor minder valide personen 
(rollator/rolstoel/scootmobielgebruikers) Dit zijn bijvoorbeeld 
verlaagde trottoirbanden of op/afritjes. Tegelijk wordt hiermee 
ook de toegankelijk voor fietsers bevorderd. 

 

4 192342 1. Beplantingsplan Kompas Futura – veel groen is 
positief. 
 

2. Graag overwegen om in plaats van 
parkeerplaatsen meer groen toe te voegen. 
Bezoekers Futura kunnen ook in de A. 
Schweitzerstraat parkeren. 
 

3. Graag in overleg met beheer meer groen in 
Aalscholverlaan. Vergeleken met dit plan is daar 
maar weinig groen. 

1.  Deze reactie wordt zeker gewaardeerd. De gemeente juicht 
meer groen in de wijk toe.  
 

2. De nieuwbouwplannen moeten voldoen aan de parkeernormen 
en is zorgvuldig afgemeten. Het aantal parkeerplaatsen kan 
daardoor niet verminderd worden.  
 
 

3. De gemeente juicht meer groen toe, maar zie ook punt 2. 
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4. Meer bomen graag! 
 
 
 
 
 
5. Rode beuk: vanwege droogte checken of extra 

voeding nodig is. 

4. Meer groen staan we positief tegenover. Echter hier dient 
collectief overeenstemming over te zijn en (ondergrondse) 
ruimte. Het is wellicht een idee om hier samen met uw buren de 
wensen over kenbaar te maken. Dit valt echter buiten het bereik 
van het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden.  
 

5. De rode beuk (Fagus Sylvatica) die te zijner tijd wordt verplaatst 
krijgt nazorg. De conditie en hergroei van deze boom wordt 
periodiek gecontroleerd en is voldoende. Verhoogde aandacht 
is (nog) niet nodig. 
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