
BUITENRUIMTE ONS PLAN – DROGERIJ_Uitslag enquête opmerkingen 

Vraag/opmerking inwoner Antwoord gemeente
Dat uitrenveldje gaat waarschijnlijk een vies poepveldje worden met veel stankoverlast!! Bij de herinrichting bestaande 

bomen flink snoeien of weghalen omdat deze veel te groot zijn geworden voor deze wijk . Meer verlichting plaatsen bij 

het herinrichten van de huidige speeltuin.

Uit de enquête komt naar voren dat de meerderheid geen speeltoestellen en ook geen hondenuitlaatveld wenst. 

Deze zijn daarom ook niet in het ontwerp terecht gekomen. Er komt een verlichtingsplan dat voldoet aan de 

eisen.
Parkeerruimte integreren in het groen en uitsluitend toegankelijk voor bewoners. In het ontwerp zijn extra parkeerplaatsen meegenomen. Meer is niet mogelijk. Parkeeregulering staat los van de 

inrichting en maakt geen onderdeel uit van dit plan.

Parkeren wordt mogelijk een probleem dus graag zoveel mogelijk parkeerplaatsen realiseren. In het ontwerp zijn extra parkeerplaatsen meegenomen. Meer is niet mogelijk. Parkeeregulering staat los van de 

inrichting en maakt geen onderdeel uit van dit plan.
Een nieuw speeltuintje voor de kinderen. Uit de enquête komt naar voren dat de meerderheid geen speeltoestellen en ook geen hondenuitlaatveld wenst. 

Deze zijn daarom ook niet in het ontwerp terecht gekomen.
Geen fruitbomen graag groen taxis of coniferen of laagblijvende bomen. De gemeente heeft een evenwichtig plan gemaakt waar ook groen in opgenomen is. Fruitbomen passen sowieso 

niet in het beheerprogramma. Opmerkingen vanuit de enquête zijn hierin meegenomen.
Misschien wat bankjes. Dan kunnen de honden baasjes of andere mensen even zitten Bankjes zijn in het voorlopig ontwerp opgenomen.

Een jeu de boule baan?? Jeu de boulesbaan is opgenomen in het park. De voorwaarde die hiervoor geldt is dat de baan door de omgeving 

onderhouden wordt. 

Laat de weinige ruimte die er nog is voor speelgelegenheid voor kinderen. Uit de enquête komt naar voren dat de meerderheid geen speeltoestellen en ook geen hondenuitlaatveld wenst. 

Deze zijn daarom ook niet in het ontwerp terecht gekomen.
De huidige enorme bomen zorgen voor erg veel overlast in de herfstperiode. Een honden uitrenveld is gezien de huidige 

problemen met hondenpoep op het kinderspeelveld zeker niet wenselijk.

Uit de enquête komt naar voren dat de meerderheid geen speeltoestellen en ook geen hondenuitlaatveld wenst. 

Deze zijn daarom ook niet in het ontwerp terecht gekomen.
Jeu de boulesbaan met banken erom heen. Prullenbak en veel groen. Jeu de boulesbaan is opgenomen in het park. De voorwaarde die hiervoor geldt is dat de baan door de omgeving 

onderhouden wordt. 
Bomen toevoegen, lage heggen of helemaal geen heggen, gras, bloeiende struiken. De gemeente heeft een evenwichtig plan gemaakt waar ook groen in opgenomen is. Opmerkingen vanuit de 

enquête zijn hierin meegenomen.
Ik vind het erg vervelend te lezen dat er over een hondenuitrenveld nagedacht wordt en dat de huidige speeltoestellen en 

eventuele nieuwe ideeën op de achtergrond verdwijnen. Ik zou graag zien dat er voor kinderen weer een mooi speelveld 

ontstaat in de nieuwe situatie.

Uit de enquête komt naar voren dat de meerderheid geen speeltoestellen en ook geen hondenuitlaatveld wenst. 

Deze zijn daarom ook niet in het ontwerp terecht gekomen.

Geen hondenuitrenveld, vooral met warmte gaat het enorm stinken want wordt zeker ook een hondentoilet, dat kan je 

dan niet voorkomen. Genoeg ruimte in Waalwijk elders om je hond uit te laten en te laten rennen. De nieuwe bomen die 

men gaat planten zou ik even kortsluiten met de nieuwe bewoners dat men niet allergies is als men bepaalde bomen 

gaat planten. De 3 bomen die er nu staan, die zou ik zeker niet nemen, te veel rotzooi ervan, ook berkenbomen niet 

wegens allergie en eikenbomen ook niet om processierupsen te voorkomen. Hoop dat jullie daar rekening mee houden. 

De gemeente heeft een evenwichtig plan gemaakt waar ook groen in opgenomen is. Opmerkingen vanuit de 

enquête zijn hierin meegenomen. Uit de enquête komt naar voren dat de meerderheid geen speeltoestellen en 

ook geen hondenuitlaatveld wenst. Deze zijn daarom ook niet in het ontwerp terecht gekomen.

Kindvriendelijk Het park wordt kindvriendelijk ingericht.

In een keer goed doen. Ook als dit betekent dat er wat struiken en kleine bomen sneuvelen. De gemeente heeft een evenwichtig plan gemaakt waar ook groen in opgenomen is. Opmerkingen vanuit de 

enquête zijn hierin meegenomen.
Qua bomen zou ik fruit of notenbomen willen. Verder zou ik de graag een speelbos zien zoals het Koningspark 

Raamsdonksveer (maar dan kleiner).

De gemeente heeft de keuzes van de bomen gemaakt en zijn opgenomen in het ontwerp. Fruitbomen passen niet 

in het beheerprogramma. Een speelbos hoort niet tot de mogelijkheden en gaat niet samen met de overige 

gewenste functionaliteiten in het park.
Parkeerplaatsen bij de Amstel. In het ontwerp zijn extra parkeerplaatsen meegenomen. Meer is niet mogelijk. Parkeeregulering staat los van de 

inrichting en maakt geen onderdeel uit van dit plan.
Speeltoestellen op veldje van drogerij zetten en honden uitlaatveld/ren maken. Uit de enquête komt naar voren dat de meerderheid geen speeltoestellen en ook geen hondenuitlaatveld wenst. 

Deze zijn daarom ook niet in het ontwerp terecht gekomen.
Verzoek om de laurier aan zuidkant terrein, die er al ca. 40 jaar staat, te vervangen. Bomen zijn van grote waarde binnen de gemeente. Een boom zal met zwaar wegende redenen, bijvoorbeeld bij 

direct gevaar, gekapt worden. Overlast hoort hier niet bij. Dan blijven bomen gehandhaafd.

Verzoek om de haag aan de oostzijde van het terrein, achter Amstel 37 t/m 51, te vervangen. Is nu een rommeltje. Is meegenomen in het voorlopig ontwerp.

Verzoek om het groenhoekje in de bocht, zuidelijk van geplande jeu-de-boulebaan, te verharden, om olifantenpaadje te 

voorkomen. Bv. dezelfde bocht als aan de noordkant op dit stukje.

We gaan dit stukje niet verharden omdat we just graag (meer) groen zien. De beplanting passen we wel aan.


