
NOTA VAN BEANTWOORDING

Park het Wedde Datum: 18-03-2021

Nr. Vraag Antwoord

1 In het plan zijn grasheuvels bedacht. Hoe hoog worden de grasheuvels? De heuvels worden 20 tot 50 cm hoog

2 Op dit moment liggen er grote heuvels grond, blijft dit zo liggen? Nee, de grond is hier tijdelijk opgeslagen en wordt verwerkt in het projectplan.

3 Door de enorme heuvels ontstaat inkijk in woningen. Blijft dit zo? Nee, de grond is hier tijdelijk opgeslagen en wordt verwerkt in het projectplan.

4 Komen er in het nieuwe plan vruchtdragende bomen, zoals appel-, of pruimenboom De groenstrook is hier uitermate geschikt voor. Het levert een positieve bijdrage aan de 

biodiversiteit. Pruimen en hazalnoten kunnen prima passen.

5 Door de terugsnoei van de bramenstruiken groeien hier geen bijna geen vruchten aan. Is 

er een oplossing dat er wel bramen gaan groeien?

Het is mogelijk om op één of meer locaties bramen te laten groeien. Bij het kiezen van deze 

locatie wordt gelet dat zij niet over de paden groeien. 

6 Is het mogelijk om frambozenstruiken tussen de beplanting te krijgen en deze 

gecontroleerd te laten verwilderen?

Dat kan zeker. Tussen het bosplantsoen kan ook wilde framboos geplant worden. Dit is een 

sterkere plant, geeft kleinere vruchten, maar zijn wel eetbaar.

7

Komen ter hoogte van de spanningsmast ook achterpaden?

Nee, de tuinen die grenzen aan het plantsoen van de spanningsmast krijgen geen 

achterpaden

8 Op vele plekken zijn er zeer natte plekken in het park, wordt hier iets aan gedaan? Ja, er worden grondboringen gedaan om de grondlagen te bekijken en een oplossing te 

vinden voor het wateroverlast.

9 Komt er in het plantsoen van de spanningsmast een kaalslag aan bomen en heesters? Nee, de bomen en heesters blijven staan.

10 Blijft het pad tussen speeltuin en spanningsmast gehandhaafd? Ja, op dit gedeelte blijft een voetpad bestaan.

11 Op het VO staat "Nieuwe achterpaden, breedte 1.00m klinkers hergebruik/ inc. 

opsluitbanden."

Dit is gewijzigd. Er komt halfverharding zoals de doorgaande paden in het park.

12 Wordt voor de aanleg van de achterpaden de oude beplanting verwijderd? Ja, oude beplanting wordt verwijderd mocht dit voor aanleg in de weg staan. Hiervoor komt 

nieuwe beplanting terug.

13 Wordt de beplanting verzorgd en onderhouden? Gemeentelijke beplanting wordt onderhouden

14 Mogen de bewoners de positie van de achterpaden bepalen? In principe niet, wel kan In overleg kan er iets aan positie worden geschoven.

15 Is er een optie voor schommels in het park? Nee, er is niet gekozen voor schommels in het park

16 Zijn er ook basketbalvoorzieningen in de pannakooi? Nee, er komen geen basketbalvoorzieningen

17 Komt er zitvoorziening naast de klauterjungle? De klauterjungle is nog optioneel, afhankelijk van te verkrijgen subsidie. Eventuele 

zitvoorziening is nader te bepalen.

18 Kan de beplanting aan de spoorzijde lager worden gesnoeid i.v.m. het snelfietspad? De groenstrook langs de spoorzone is aangelegd om het spoor uit het zicht te onttrekken. 

Het is niet wenselijk om de beplanting te verlagen.

19

Komt er inspraak voor kinderen uit de wijk wat betreft de speeltoestellen?

Dit kan tot de mogelijkheden behoren. Zal in samenspraak gaan met bewoners en 

gemeente. Wie neemt initiatief?

20 Naast het speelveld blijft een gedeelte van het asfalt behouden, dit is echter een stuk 

met veel scheuren

Afhankelijk van uitkomst definitief ontwerp en positie komt daar een goede ondergrond. Dit 

is een optioneel voorstel.

21 Is er een mogelijkheid om struiken te behouden? Ja, afhankelijk van de positie van de beplanting kunnen sommige planten in overleg worden 

behouden.

22

Hoe hoog wordt de nieuwe begroeiing?

Dat is afhankelijk van de toe te passen beplanting. Sierheesters over het algemeen maximaal 

1,5 tot 3 meter. Op sommige locaties een solitair van max . 6 meter.

23 Hebben bewoners inspraak over de begroeiing achter de woning? Bijvoorbeeld keus uit 

struiken?

De gemeente streeft naar een eenheid en eenvoud in de beplantingskeuze. Wensen mogen 

worden uitgesproken.

24 Het gedeelte van de gemeentegrond achter mijn tuin staat, bij heftige regen, geregeld 

helemaal onder water. Kan de grond worden opgehoogd met nieuwe aarde?

Er wordt eerst onderzocht wat de reden is van de natte plekken en wat hiervoor de 

oplossing is. Bij het zomaar ophogen met aarde kan dit veranderen in een modderpoel.

25 De struiken en de scheve omgewaaide boom achter mijn tuin wil ik verwijderd  hebben. 

Aan de boom zitten dode takken, zorgen voor gevaarlijke situaties. Als ik met de 

container de tuin verlaat moet ik diep  gebukt onder de takken doorkruipen

In het project zal nieuwe beplanting worden aangebracht. Het groen dat bijft staan wordt 

gesnoeid of eventueel verwijderd.

26 Als nieuwe solitaire plant vind ik de rode meidoorn, Paul scarlet, een  krentenboompje of 

een prunus een aanwinst.

Deze soorten kunnen en passen hier prima. Deze mogelijkheden worden meegenomen in 

het verdere ontwerp.

27 Voor nieuwe aanplanting vind ik de Rudbeckia, de zonnehoed,  samen met de blauwe 

geranium, de vlinderstruik en lavendel, een mooie combinatie. 

Deze vaste planten zijn geschikt om toe te passen in de openbare ruimte. In het ontwerp 

wordt de wens meegenomen.

28 Vrijwel overal zijn planten ingetekend tussen de tuinen en het pad. Bij ons rijtje zie ik dat 

niet.

Ook hier komt nieuwe beplanting.

29 Ik zag op de tekening dat er een paadje is ingetekend. Krijg ik een verhard pad? Ja, er komt een halfverhardingspad zoals de doorgaande paden.

30 Achter mijn erfafscheiding staat een rijtje hortensia's (in de gemeentetuin dus). Mogen 

deze blijven staan? Nu vormt het een buffer tegen het onkruid (zevenblad) en klimop dat 

vanuit de gemeentetuin naar mijn tuin komt. Het zou fijn zijn als deze strook kan blijven 

bestaan. Deze zal ik natuurlijk zelf onderhouden. 

In overleg en ter plaatse moet bepaalt worden wat kan blijven staan en welke beplanting 

niet.

31 Wanneer wordt er gestart met de werkzaamheden? Dit is afhankelijk van participatie met bewoners. 

32 Wordt er rekening gehouden met de egels, salamanders en padden die overwinteren? Ja, hier wordt rekening mee gehouden.

33 Het zou fijn zijn als er niet te snel wordt gestart i.v.m. ontwaken natuur (dieren). Hoe 

wordt hier rekening mee gehouden?

Er wordt een quickscan flora & fauna uitgevoerd om dieren e.d. inzichtelijk te krijgen. De 

scan geeft ook aan welke maatregelen, waaronder tijd van start werkzaamheden, er 

genomen moeten worden.

34 Willen jullie geen woekerende bramenstruiken plaatsen? Mensen struikelen hierover In het plan worden alleen bramen geplaatst waar het geen overlast veroorzaakt.

35 Is het mogelijk kom een achterpad te krijgen als woningen bij de spanningsmast? De gemeente faciliteert in principe geen achterpaden bij woningen gelegen bij de 

spanningsmast.

36 De dennenboom aan de parkeerplaats is echt een probleem. Niet alleen lekt er hars uit, 

maar erger nog vallen daar zeer grote dennenappels uit (15 cm) bovenop de auto's. De 

boom is nu zo groot geworden, dat er minimaal 3 parkeerplaatsen onbruikbaar zijn 

geworden wanneer je schade aan je auto wilt voorkomen.

Er wordt onderzocht of de boom kan worden verplaatst. 

37 Van de scheve berk ernaast is meerdere malen een tak afgebroken en in de tuinen 

beland bij zware windstoten. Misschien een idee deze te vervangen voor iets anders wat 

veel water opneemt (ivm de drassige grond daar).

De status van de bomen wordt geïnventariseerd. Een onderzoek is gaande m.b.t. het 

drassige gebied.

38 De bossages bij de spanningsmast staat geregeld in het water. Vooral in de zomer is dat 

stilstaande water  een broedplaats voor muggen en andere insecten en veroorzaakt 

overlast. Zou dat wat opgehoogd kunnen worden of drainage aangebracht kunnen 

worden?

Er wordt onerzoek gedaan naar de reden van de natte plekken en om een oplossing te 

vinden.



39 Het terrein tussen mijn tuin en het halfverharde pad staat erg vaak onder water, 

waardoor het onmogelijk is dit pad vanuit mijn achtertuin te bereiken. Ik heb wel een 

poort in de achterschutting, maar kan deze nauwelijks gebruiken. Ik zou erg gebaat zijn 

met een schorspaadje vanaf mijn schutting naar het halfverharde pad. Ik hoop dat u dit 

in de uitvoering van uw plannen wilt meenemen.

De gemeente faciliteert geen achterpad in het gebied van de spanningsmast.

40 Hoe zit het met de vorderingen van de  werkzaamheden in het park in het 

broedseizoen? het broedseizoen voor vogels gaat al in op 15 maart en loopt tot 15 juli

Er wordt een quickscan flora & fauna uitgevoerd om dieren e.d. inzichtelijk te krijgen. De 

scan geeft ook aan welke maatregelen, waaronder tijd van start werkzaamheden, er 

genomen moeten worden.

41 Wij hebben een groot stuk gemeentegrond achter onze tuin. Afgezien van een 

notenboom is het daar een grote rotzooi. Weinig onderhoud aan gepleegd, struiken 

moesten we zelf snoeien omdat ze heel hoog en groot werden maar vooral hebben we 

last van woekerende bramen! Groot onderhoud aan de lelijke struiken en bramen is 

bijzonder wenselijk! Onze tuin is bijzonder nat. Hopelijk komt het pad niet hoger dan 

onze tuin te liggen

Onderhoud aan beplanting wordt opgenomen met beheer van de gemeente. Er worden 

hoogtemetingen gedaan om inzicht te krijgen in hoogtes van het gebied, zodat bij aanleg het 

water niet de tuinen inloopt.

42 De grote naaldboom op het hoekje van de parkeerplaats na nummer 129 levert overlast 

van hars en naalden op voor de auto’s die daar parkeren. 

Er wordt onderzocht of de boom kan worden verplaatst.

43 Een pad langs onze achtertuin is voor ons niet wenselijk. In de eerste plaats grenst onze 

achtertuin direct aan de elektriciteitsmast en vinden we het prettig om de tuin 

afgesloten te houden naar het park toe. Ten tweede wonen wij op de hoek en delen 

daardoor, als enige in onze rij, een achterom met de eerste huizenrij in het Wedde

De gemeente faciliteert geen achterpaden bij de spanningsmast.

44 Om de zon opbrengst die warmte maar vooral ook licht geeft in ons huis, in stand te 

houden, hopen we dat de hoge bomen gesnoeid zullen worden. 

Het groen dat blijft staan wordt gesnoeid.

45 Naar een mogelijke drainage van het deel rondom de mast gaat al gekeken worden zoals 

ik begrepen heb

Een onderzoek naar de natte plekken loopt.

46 De 2 grote populieren (ter hoogte van de huisnrs. 75 t/m 81) ontnemen (zeer) veel 

zonlicht in onze tuin, m.n. in het voorjaar en najaar. In het voorlopig ontwerp is sprake 

van ‘in principe’ handhaving van de oude populieren. Redenen voor deze keuze zijn m.n. 

schaduw in de zomer, ze zijn een habitat voor dieren, ze vangen fijnstof af en leggen CO2 

vast. In een brief (mail) aan de Groencommissie Het Wedde, d.d. 28-05-2019, hebben wij 

voorgesteld om deze bomen te verwijderen en te vervangen door 2 of 3 andere (redelijk 

volwassen) bomen die niet zo snel groeien en niet zeer hoog worden. Indien deze keuze 

zou worden gemaakt dan zou dat tegemoet komen aan bovenstaande redenen die U 

noemt en aan onze wens om meer zonlicht in onze tuin te krijgen. Wij zouden U dan ook 

willen verzoeken om ons voorstel voor verwijdering en vervanging in overweging te 

nemen. U zou ons en andere bewoners aan deze zijde van het Wedde veel plezier doen 

om dit voorstel uit te voeren.

Vanuit beheer is er geen reden om de gezonde populieren te kappen. 

47 Onze wens voor de natuurspeeltuin is een plek waar enkel gebruik is gemaakt van 

natuurlijke materialen en waar geen ‘bedachte’ speeltoestellen aanwezig zijn.

De natuurrspeeltuin blijft en wordt opgeknapt. Het plaatsen van andere speeltoestellen is 

afhankelijk van subsidieaanvraag en blijft optioneel, maar wel mogelijk.

48 De wilgentunnel; daar wordt geen gebruik van gemaakt omdat deze eindigt op het 

snelfietspad (heel gevaarlijk met het jonge kind)

De wilgentunnel wordt opgeknapt. De omheining van takken zal worden doorgetrokken 

zodat fietspad en speeltuin gescheiden blijven.

49 Het wilgenhuisje met boomstamtafel en boomstamstoeltjes; perfect voor de kinderen, 

ze spelen er altijd. Beter onderhoud van de wilgenhut zou wel fijn zijn, nu heeft het 

‘huisje’ geen dak.

Alle onderdelen van hout worden nagekeken en vervangen wanneer nodig.

50 De zandbak; daar wordt heel veel in gespeeld, de boomstammen eromheen (zijn nu 

weg) zijn ideaal om op te balanceren en voor ouders om op te zitten als 

ontmoetingsplek.

Boomstammen komen terug.

51 De boomstambank en lage tafel; gebruiken we altijd, niet alleen om op te zitten maar 

ook om te leren klimmen en springen of iets creatiefs te doen.

Alle onderdelen van hout worden nagekeken en vervangen wanneer nodig.

52 De boomstammen in de lengte achter elkaar om op te lopen; perfect oefenmateriaal 

voor balans, klimmen, springen en glijden.

Alle onderdelen van hout worden nagekeken en vervangen wanneer nodig.

53 De grote lage platte boomstronken; willen ze graag spelen echter de ‘uitgang’ naar het 

snelfietspad is erg dichtbij, is dus ietwat gevaarlijk.

In principe wordt het fietspad geheel afgesloten van de speeltuin door doorgetrokken 

omheining.

54 De stap-boomstammen in verschillende hoogtes; erg leuk, werd veel mee gespeeld. Alle onderdelen van hout worden nagekeken en vervangen wanneer nodig.

55 De cementen tunnel/buis; wordt veel in en op gespeeld, helaas regelmatig kapot glas, 

vuurwerk resten, lege drank en snoep verpakkingen (jongeren?)

De betonnen tunnel wordt een halve slag gedraaid. Aan beheer wordt doorgegeven dat er 

rommel ligt.

56 De afscherming met lange takken; super! Er mag soms wel meer bij en beter onderhoud. 

De takken worden soms ook gebruikt om hutten mee te bouwen, perfect!

De frequentie van onderhoud zal met beheer van de gemeente worden besproken.

57 De beplanting is in principe helemaal goed, er zouden alleen nog wel meer eetbare 

bomen/struiken/planten bij mogen. En groen waar bijv vlinders/bijen op af komen.

Soort beplanting in de natuurspeeltuin staat nog niet vast. De wens wordt ingebracht.

58 Er zou een ‘afscherming’ mogen komen aan de kant waar de grote vijver is; op dit 

moment kunnen de kinderen zo vanaf het gras rechtstreeks naar het water lopen, er zit 

nu enkel een fiets/wandelpad tussen.

In het plan is nu geen afscherming bedacht. Ook het geheel afsluiten van de natuurspeeltuin 

is niet het idee binnen dit project.

59 Heel graag bordjes met ‘verboden voor honden’ ; we vinden regelmatig hondenpoep en 

sommige hondenbezitters laten hun hond vrij door de speeltuin rennen, ook als er 

kindjes rondlopen.

Er worden bordjes geplaatst.

60 Helaas moeten we iedere keer als we er komen een rondgang doen om te zorgen dat de 

kinderen er veilig kunnen spelen; we vinden lege drankflessen/blikjes, heel veel 

sigarettenpeuken, kapotte glasresten, lege drugszakjes, vuurwerkresten, lege snoep en 

eet verpakkingen en hondenpoep. We ruimen dit altijd allemaal op maar fijn is het niet.

Met beheer wordt besproken om frequentie te verhogen.

61 Hoe is dit plan tot onstaan gekomen? Was er een wens vanuit de Gemeente of van de 

bewoners?

Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen op initiatief van bewoners.

62 Een achterpad is zeer gewenst. De woning is heel wat jaren geleden ook met achterpad 

aan ons verkocht. Daarnaast hebben veel bewoners een aantal jaar geleden een stuk 

snippergroen van de Gemeente aangekocht. Toen al heeft de Gemeente beloofd om 

achterpaden aan te leggen. Die belofte is nooit nagekomen.

Een halfverhardingspad wordt gefaciliteert. (Niet in het gedeelte waar de spanningsmast 

staat).

63 Als het achterpad er komt, kan dat dan een halfverhard pad worden ipv klinkers? De 

klinkers verzakken, mede door de drassige grond en klinkers worden door kinderen los 

getrokken om er vervolgens mee te gaan gooien.

De achterpaden worden uitgevoerd in halfverharding zoals de doorgaande paden.



64 Wat zijn de afmetingen? Bijvoorbeeld; hoe dicht komen de achterpaden langs de 

tuinen? Ik zie dat met het huidige ontwerp er dan behoorlijk wat bewoners langs onze 

tuin moeten en als dat dichterbij is dan het huidige wandelpad, waar het op lijkt (als ik 

de eerder ontvangen tekeningen op elkaar leg) dan vinden wij dat niet wenselijk. Het 

terrein achter de woningen is groot genoeg om wat meer ruimte te kunnen geven dan 

nu is ingetekend.

De tekening betreft een voorlopig ontwerp. De afstand van het verzamelpad is in principe 

iets te verschuiven, zodat deze iets verder van de tuinen ligt.

65 Hoe ver ligt het nieuwe (gele) voetpad van onze woning af? Het verzamelpad is indicatief. Het doorgaande pad komt verder dan het huidige pad van de 

tuinen te liggen.

66 Kan de achterom achteraf nog verplaatst worden? Onze achtertuin zal op termijn 

gerenoveerd worden waardoor er een andere indeling ontstaat.

Het achterpad kan, na aanleg, niet meer van positie worden gewijzigd.

67 Wat voor soort voetbaldoeltjes worden geplaatst? Gelieve geen gesloten doelen te 

plaatsen i.v.m. geluidsoverlast van gebonk tegen een metalen constructie.

Materialisatie is op dit moment nog niet bekend. Bij keuze wordt uiteraard gekeken naar 

minst geluidproductie.

68 Hoe wordt geluidsoverlast van de pannakooi voorkomen? Materialisatie is op dit moment nog niet bekend. Bij keuze wordt uiteraard gekeken naar 

minst geluidproductie.

69 Wat voor soort beplanting wordt er achter de tuinen aangelegd? Hoog/laag/combinatie? 

Op het ontwerp staan wel plaatjes maar er is niet te achterhalen wat voor soort 

beplanting het is en hoe hoog/laag dit wordt. Met/zonder doorns etc.

Beplantingslijst wordt nog samengesteld en openbaar gemaakt.

70 Gaat de Gemeente dit nu wel onderhouden? Als dat zo is, wat is dan de frequentie van 

het onderhoud?

Vorm van onderhoud en frequentie zal worden overlegd met beheer van de gemeente. Dit 

wordt teruggekoppeld.

71 Wat voor soort bomen worden er op het veld geplaatst? Hoe hoog kunnen de bomen 

worden? Ik wil graag voorkomen dat de bomen zo hoog worden dat ze zonlicht tegen 

gaan houden in onze tuin. Bomen zijn fijn maar het moeten geen uit de kluiten gewassen 

bomen worden.

Op het veld worden de Hazelaar en de Meidoorn geplant. Dit zijn geen bomen. Deze 

heesters kunnen ongeveer 3 meter hoog worden.

72 Is het zeker dat de klauterjungle er komt? Wij verwachten veel (geluids)overlast. Wie 

betaalt de klauterjungle?

Het plaatsen van de klauterjungle is afhankelijk van de aan te vragen subsidie door 

bewoners. Dit maakt dat de plaatsing nog niet zeker is.

73 Hoe wordt de wateroverlast opgelost? Resultaat van het onderzoek zal naar de juiste oplossing leiden.

74 Kan er officieel bezwaar tegen de plannen worden gemaakt? Omdat dit een project betreft met participatie tussen bewoners kiezen we gezamenlijk het 

juiste plan. Zienswijze hierop mag altijd worden ingediend.

75 Wat gebeurt er nadat de vragen gepubliceerd zijn op 18 maart? Naar aanleiding van de nota van beantwoording wordt gekeken welke wensen er 

meegenomen in het definitief ontwerp. Het Definitief ontwerp zal op de website worden 

geplaatst. Hier wordt u nader over bericht.

76 Wanneer wordt er gestart en hoe lang duren de werkzaamheden? Wanneer over het algemeen de meeste bewoners het eens zijn met het definitief ontwerp 

zal er worden gestart met de inrichting. Het project kan in twee maanden gereed zijn.

77 In het ontwerp staat nog een vraag aan de bewoners (zie fragment hieronder), die ik 

graag beantwoord. De vraag is of er behoefte is aan achterpaden achter de percelen van 

de spanningsmast. Wat ons betreft hebben wij geen behoefte aan een achterpad. Alle 

achtertuinen in ons blok zijn al gelegen aan een zijpad en zijn dus toegankelijk. Het is fijn 

als het achter de tuin groen en rustig blijft zoals het nu is.

De gemeente faciliteert geen achterpaden bij de spanningsmast.

78 Waar mogelijk aanduidingen dat de buitenzone GEEN losloopgebied is ( ipv gebruikelijke 

aanduiding dat een gebied WEL losloopgebied is) Waar nodig honden-verbodsborden ( 

meerdere bij speelveld)

Er wordt gekeken wat wel en geen losloopgebied voor honden is. Mocht het geen 

losloopgebied betreffen wordt dit aangegeven met een bord.

79 Fietsers/brommers/scooters: Bij alle in/uitgangen van de buitenzone hekjes ( zie bv 

hekje bij brug Thorbeckeweg naar Welterdreef bij ingang het wedde) die dit verkeer 

bemoeilijken. Wellicht overwegen het voetpad tussen de velostrada en huisnr 109 te 

verwijderen ter voorkoming van “fiets-sluipverkeer”.

Met beheer van de gemeente zal worden besproken over het eventueel plaatsen van hekjes 

voor het tegengaan van fietsverkeer. Pad t.o. nummer 109 en Velostrada blijft gehandhaafd.

80 bij wie en hoe kunnen wij ons melden voor klachten over onderhoud aan onze inmiddels 

gereed gekomen projecten zoals “binnenzone/adoptiegroen”, “voorwatering” en straks 

“buitenzone”??

Meldingen over de buitenruimte kunt u altijd kwijt bij: https://www.voorschoten.nl/melden

81 Ik zie nieuwe achterpaden achter de meeste huizen op het plan, maar niet achter de 

huizen bij de spanningsmast. We zouden graag een achterpad willen krijgen. Nu heeft 

onze tuin een deur richting parkeren, maar dit is niet handig.  Als we een achterpad 

zouden hebben, dan kunnen we onze tuindeur van het linker hek naar het hek aan de 

achterkant verplaatsen. Dan is het misschien mogelijk om het te implementeren. Is dit 

mogelijk?

De gemeente faciliteert geen achterpaden bij de spanningsmast.

82 Op de tekening zie ik maar een paar bomen staan in het plantsoen bij de spanningsmast. 

Wordt de rest van de bomen gekapt?

Op de tekening zijn de boomiconen indicatief. Het gehele plantvak staat ingetekend als "te 

handhaven beplanting." Dit houdt in dat alle bomen die gezond zijn blijven staan. Er wordt 

onderzocht of de naalboom op de hoek kan worden verplaatst.


