
Werkgroep Woonomgeving Eelsmastate.

De werkgroep wil zich bezig gaan houden met de vormgeving en inrich-
ting van het centrale plein, de toeleidende straten en de weidere
omgeving zoals plantsoenen en waterpartijen.

De werkgroep i~ op 23-11-1993 bijeen geweest met zes personen
Het belangrijkste onderwerp was de inrichting van het plein.
De volgende ideeën kwamen naar voren:

De gemeente heeft 11 parkeerplaatsen gedacht midden op het plein
tegen het toekomstige grasveldje aan. Wij vinden dit een verstoring
van de open ruimte en stellen dan ook voor deze plaatsen te ver-
schuiven naar de randen van het plein. In totaal zouden er 24 extra
parkeerplaatsen komen op de openbare ruimte op een totaal van 30
woningen. Wij vinden dat dat wel wat minder kan, aangezien iede.re
woning parkeergelegenheid heeft op eigen terrein.
Door het opschuiven van de parkeerplaatsen naar de randen, komt er
ruimte op het plein vrij voor recreatieve doeleinden.
Wij denken aan de inrichting van een soort Frans pleintje met de
volgende attributen:
Op het grasveld komen enkele bomen, banken, klimhuisje/glijbaan
wipvliegtuigje en picknicktafel.
Van de vrijkomende ruimte van de parkeerplaatsen rondom het grasveld
worden de klinkers verwijderd. Hier komt aangestampt grind of schel-
pen met enkele banken, jeu de boule baan, pergola, tafeltennistafel,
extra lantaarnpaal enz.
Het geheel wordt niet zoals het gemeentelijke idee omzoomd met
betonnen muurtjes, maar met hagen en struiken. Een klein hoogtever-
schil in het geheel is wenselijk.

De overige groenvoorzieningen worden grotendeels door de gemeente
bepaald. Zo komen er knotwilgen langs het Ouddeel en bepaalde
boomsoorten op trottoirs die breed genoeg zijn.

Met bovenvermelde ideeën is een werkgroeplid bij de gemeentelijke
afdeling plantsoenen geweest. Onze ideeën zullen serieus worden
bestudeerd. De aanleg van attributen is niet zo'n groot probleem,
maar wel het toekomstig onderhoud. Wanneer bewoners bereid zijn een
gedeelte van het onderhoud op zich te nemen, worden de mogelijkheden
v~n de pleininrichting aanzienlijk groter. Betreffende de parkeer-
voorzieningen is nader intern overleg met Stedebouw noodzakelijk.
In januari wordt het overleg voortgezet.

Bewoners die willen reageren op dit artikel, kunnen zich wenden tot
de contactpersoon, Lejan Stevens, Eelsmastate 46, tel.674254.


