
Bewonersavond Gebiedsvisie Centrum 13 november 2018

Terugkoppeling Top-3 aandachtspunten

thema aandachtspunt

aansluiting wijk bestaande flats vGodewijckstraat afbreken en (betaalbaar) nieuw bouwen: compacter, moderner, aantrekkelijker

aansluiting wijk oude politiebureau aantrekken voor speelplek en/of theehuis (N.B.: gebouw is verkocht)

bomen bomen die gekapt worden graag zo veel mogelijk op dezelfde plek compenseren, dus niet Sandelingen

Centrumgebied Tweestroom en Fietsen van Ambacht aanhaken

Gr.Willemlaan Graaf Willemlaan autoluw maken, dorpsstraat: iets ophogen (snelheid eruit en oversteken makkelijker maken)

Gr.Willemlaan Graaf Willemlaan en vGodewijckstraat veilig houden: aandacht voor fiets- en voetpaden

Gr.Willemlaan Graaf Willemlaan omleggen

Gr.Willemlaan Graaf Willemlaan omleiden via Tesselschadestraat - gebruik hiervoor plantenbakken

Gr.Willemlaan kleine korte knip om de snelheid er uit te halen - ruimte ertussen bovengronds parkeren en groen

Gr.Willemlaan verkeer aanpassen

groen bestaande groen behouden + uitbreiden

groen groen behouden en park aanleggen met sociale functies

groen groen en bomen aanleggen

groen groenvoorziening levendiger maken - deze nodigt nu niet uit

groen speelplek voor kinderen en tieners - deze zijn er nu erg weinig in HIA

groen voetbalveld opknappen - wordt veel gebruikt

lijn Cascade bestaande sloot behouden i.v.m. rust voor de bewoners

lijn Cascade levendig geheel met aandacht voor natuur

lijn Cascade open zicht behouden vanuit de appartementen boven de Schoof

lijn Cascade parkachtig maken, singel laten meanderen

lijn Cascade promenade aanleggen, stukje door Tesselschadestraat en daarna binnendoor tussen de flats

lijn Cascade speels gebied maken, folleys neerzetten

lijn Cascade vijver opleuken en verbinden met het gebied

parkeren 1 grote ondergrondse parkeergarage aanleggen

parkeren bij voorkeur ondergronds

parkeren gebied gebruiken voor parkeren, liefst ondergronds

parkeren gebied inrichten voor bovengronds parkeren en groen

parkeren locatie Amro: parkeren voor bewoners (en bezoekers) van de Schoof

parkeren ondergronds parkeren

sociaal functioneler en gezelliger maken: horeca erbij, in het gebied en op de huidige parkeerplaats vóór vSpronsen

sociaal jeu de boules baan 

sociaal mogelijk restaurantje in de plint van de nieuwbouw

sociaal ontmoetingsfunctie, bv kunsthuis voor verschillende doelgroepen. 

Groepswonen senioren kan en wil hiermee een maatschappelijke bijdrage leveren 

sociaal permanente huisartsenpost - gezien het aantal senioren in dit gebied en inwoners HIA i.h.a.

sociaal speelplek voor kinderen 

sociaal splitsen middenstand (bestaande Schoof) en zorg (overkant) met Gr.Willemlaan ertussen

sociaal terras of theeschenkerij 

wonen als er al gebouwd wordt: laagbouw met max 2 woonlagen (ivm vrij uitzicht / waarde bestaande appartementen)

wonen appartementen voor senioren

wonen bebouwing voor groepswonen (sociale huur +koop) met gemeenschappelijke tuin

wonen groepswonen - er is nu vraag naar ca. 35 woningen (25 sociale huur + 10 koop) en de vraag groeit

wonen seniorenwoningen (ook voor jonge senioren!) en gelegenheden voor nieuwe bewoners

wonen woningen voor iedereen: afspiegeling vd maatschappij, dus niet alleen senioren maar vooral ook jonge gezinnen

wonen / winkels wanneer op Centrumgebied woningen komen, dan graag ook winkels in de Schoof erbij


