Verslag Zilverster
Bewoners rondom de Zilverster hebben van 1 tot 15 juli 2020 kunnen meepraten over de inrichting
van het groengebied naast hun woning.
Zoals eerder aangegeven zijn de locaties waar de bomen en struiken komen, al bekend. De soorten
bomen en struiken nog niet, hierover heeft u uw mening kenbaar kunnen maken. Verder heeft u
kunnen aangeven welke voorkeur u heeft voor de functie voor het groengebied (hondenlosloop
gebied of speelveldje). Na de zomervakantie zal het definitieve inrichtingsplan, waarin zoveel
mogelijk rekening is gehouden met uw voorkeur, op de site gepubliceerd worden.
Onderstaand de uitslag van de enquête. Hieruit blijkt dat er overwegend behoefte is aan een
speelveld voor kinderen.
Hondenveldje: 4
Speelveld kinderen: 42
Er komen geen speeltoestellen. Het veld is bedoeld voor spelende kinderen die hier vrij kunnen
spelen.
Dit houdt is dat we het veldje op de gemeentelijke honden uitlaatkaart rood laten maken (verboden
voor honden). Het voetpad en het omringende gebied is wel toegankelijk voor mensen met de hond
aan de lijn. Er is altijd een opruimplicht.

Beplantingskeuze

Struweel:
Egelantier: 22
Hondsroos: 21
Vogelkers: 19
Wilde appelstruik: 18
Leisterbes: 16
Meidoorn: 14
Gelderse roos: 11
Sleedoorn: 11
Hazelaar: 10
Krent: 9
Liguster: 7
Zwarte Els: 6
Vlier: 6
Veldesdoorn: 1

Bomen:
(sier)appel: 28
Zoete kers: 27
Esdoorn: 17
Knotwilg: 16
Walnoot: 15
Linde: 12
We houden bij de uitwerking en realisatie van het plan zoveel mogelijk rekening met de
beplantingskeuze.
Gedurende de periode dat u uw keuze bekend kon maken over de inrichting van het gebied zijn ook
diverse vragen gesteld.

Vragen/ opmerkingen over speelveld of hondenlosloopgebied
1. Vraag/ opmerking:
Onze kinderen hebben op eigen initiatief handtekeningen opgehaald voor een speelplek die hier mist.
Antwoord:
Het is niet de bedoeling om een officieel ingerichte speelvoorziening met toestellen e.d. te realiseren
in dit gebied. Er komt dus geen speeltuin.
Er is de keuze voorgelegd of het groengebiedje de functie van hondenlosloopgebied moet krijgen of
dat dit juist verboden wordt (hondenkaart, rode zone) zodat kinderen ongestoord gebruik kunnen
maken van het groengebied.
2. Vraag/ opmerking:
Onze voorkeur gaat uit naar een speelveld, met als kanttekening dat we te allen tijde willen
voorkomen dat we draagvlak creëren voor jongen om het als hangplek te gaat benutten met
mogelijke overlast van dien. Hier maken wij ons grote zorgen om. Mede door de enorme overlast die
het Cruijff-court teweeg heeft gebracht. Wij hopen dan ook dat er bij de uiteindelijke inrichting van
een eventuele speeltuin hier heel nadrukkelijk rekening mee wordt gehouden en er niet onbedoeld
draagvlak voor creëren, te denken valt aan bv. het plaats van banken of speelapparatuur die zich kan
lenen voor hangplek. Het geniet overigens onze duidelijke voorkeur dat het speeltuintje niet direct
grenst aan de achtertuinen van Erf Zilverster, maar zoveel mogelijk tegen de Meerzichtlaan. We
danken voor de mogelijkheid tot inspraak en kijken uit naar de definitieve plannen.
Antwoord:
Het is niet de bedoeling om een officieel ingerichte speelvoorziening met toestellen e.d. te realiseren
in dit gebied. Er komt dus geen speeltuin. Er zal dus met de inrichting geen aanleiding worden
gegeven voor hangjeugd.
Er is de keuze voorgelegd of het groengebiedje de functie van hondenlosloopgebied moet krijgen of
dat dit juist verboden wordt (hondenkaart, rode zone) zodat kinderen ongestoord gebruik kunnen
maken van het groengebied.

We begrijpen uit uw reactie dat u er niet de voorkeur aan geeft dat honden in het gebied los mogen
lopen.
3. Vraag/opmerking:
Het lijkt mij een geweldig idee om op het veldje een omheining met 2 geitjes te houden. Leuk voor
kinderen, maar ook wandelende volwassenen. Het gras wordt bijgehouden door de geitjes. En met
liefde zorg ik, voor de geitjes. Past helemaal bij Erf Zilverster! Op dit moment komen er veel
wandelaars over het erf. Dit geeft overlast m.b.t. hondenpoep. Ook lopen er nu mensen die een
tuintje hebben dwars door mijn tuin, om via de waterplaats naar de tuintjes te stappen. Bij het
aanspreken reageert men "schouderophalend". Terwijl de strook grond achter de tuinen van 113S en
de buren toch echt Privéterrein is! We hebben het eega met bordjes geprobeerd, maar ik wil de
doorgang over ons erf zeker niet stimuleren bij het brede publiek.
Antwoord:
Er zal geen veldje voor het houden van geitjes gerealiseerd worden daar dit niet binnen het
inrichtingsplan van de gemeente past. Het is een openbaar gebied dus de gemeente is hiervoor
verantwoordelijk en heeft hiervoor de zorgplicht. Privé gebruik in welke vorm dan ook is niet helaas
niet toegestaan.
Ten aanzien van het privé terrein: Op dit moment wordt onderzocht wat de juridische status is van
het pad dat over uw erf loopt en hoe we dit op een goede manier kunnen inpassen binnen het
inrichtingsplan. Na de zomervakantie komen we hier op terug.
4. Vraag/opmerking:
Wij zouden graag een speelveldje voor jonge kinderen willen In het aan te leggen parkje. Echter
hebben we wel de wens om dit zo onaantrekkelijk als mogelijk te maken voor hangjeugd. Tevens
zouden wij ‘ons erf’ niet extra willen belasten als wandelroute voor mensen die de hond uitlaten.
Antwoord:
Het is niet de bedoeling om een officieel ingerichte speelvoorziening met toestellen e.d. te realiseren
in dit gebied. Er zal dus met de inrichting geen aanleiding worden gegeven voor hangjeugd. Er komt
dus geen speeltuin.
Er is de keuze voorgelegd of het groengebiedje de functie van hondenlosloopgebied moet krijgen of
dat dit juist verboden wordt (hondenkaart, rode zone) zodat kinderen ongestoord gebruik kunnen
maken van het groengebied.
We begrijpen uit uw reactie dat u er niet de voorkeur aan geeft dat honden in het gebied los mogen
lopen
Op dit moment wordt onderzocht wat de juridische status is van het pad dat over uw erf loopt en
hoe we dit op een goede manier kunnen inpassen binnen het inrichtingsplan. Na de zomervakantie
komen we hier op terug.
5. Vraag/opmerking:
Graag wordt er naast de groenvoorziening een mooie speelgelegenheid aangelegd voor de vele
kinderen die hier zijn komen wonen. Om dit schoon en netjes te houden stellen we graag voor die
speelplekje met hekwerk af te zetten zodat deze 'avonds op slot kan om ongewenste hangjongeren

voor te zijn. Hiermee voorkomen we overlast voor aangrenzende bewoners en is de netheid en
veiligheid van de kinderspeelplek beter te beheersen.
Antwoord:
Het is niet de bedoeling om een officieel ingerichte speelvoorziening met toestellen e.d. te realiseren
in dit gebied. Er komt dus geen speeltuin.
Er is de keuze voorgelegd of het groengebiedje de functie van hondenlosloopgebied moet krijgen of
dat dit juist verboden wordt (hondenkaart, rode zone) zodat kinderen ongestoord gebruik kunnen
maken van het groengebied.
We begrijpen uit uw reactie dat u er niet de voorkeur aan geeft dat honden in het gebied los mogen
lopen.
6. Vraag/ opmerking:
Het speelveldje of honden losloop gebied; zal dit ter plaatse komen van het "Vlak Gras" ingetekende
stuk, of langs de voorweg t.h.v. de voormalige geasfalteerde parkeerplaats Manege Zilverster
(ingetekend als "Wild Gras")? Onze voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar het eerste. In geval van het
tweede verwachten we overlast te krijgen, alsook creëren, doordat onze hond uit territoriaal instinct
de hele dag zal blaffen. Onprettig voor spelende kinderen dan wel loslopende honden.
Antwoord:
De genoemde vormen van gebruik zullen plaatsvinden op het vlakke grasgedeelte. Helaas hebben we
het gebruik van de openbare ruimte en het gedrag van gebruikers niet in de hand. Er komt een pad
vanaf de Voorweg naar het groengebied dat langs uw perceel loopt. We kunnen uiteraard niet
garanderen dat uw hond niet zal reageren op voorbijgangers (met of zonder hond).

Vragen/ opmerkingen over voetpad
1. Vraag/opmerking:
In het plan wordt gesproken over een openbaar toegankelijk voetpad met recht van overpad. Wij zijn
met alle woningen eigenaar van het mandeling gebied en draaien ook voor alle kosten op. De
gemeente betaalt - vooralsnog - niets mee in ons mandeling gebied. Toch bepaalt de gemeente dat
niet-bewoners ook over ons erf mogen lopen, terwijl in onze koopovereenkomst niets staat
opgenomen over een erfdienstbaarheid voor niet-bewoners. Niet-bewoners maken niet enkel gebruik
van het wandelpad, maar lopen (incl. uitlaten van honden) en fietsen ook over het erf zelf. Dit terwijl
het privéterrein is! Wij zouden dan ook graag zien dat de inrichting braakliggend terrein Zilverster
rekening houdt met het feit dat er juridisch géén recht van overpad is. Dat scheelt een hoop vreemde
gezichten op ons privéterrein.
Antwoord:
Op dit moment wordt onderzocht wat de juridische status is van het pad dat over uw erf loopt en
hoe we dit op een goede manier kunnen inpassen binnen het inrichtingsplan. Na de zomervakantie
komen we hierop terug.

Vragen/ opmerkingen over soorten bomen en struiken
1. Vraag/opmerking:
Wij hebben een voorkeur voor de laagste planten doorgegeven, daar wij het heel leuk vinden aan een
parkje te wonen en het zonde vinden wanneer we daar straks niks meer van kunnen zien.
Achter onze tuin komt 1 van de nieuw te planten bomen. Onze zeer grote voorkeur gaat uit naar een
boom die niet te hoog wordt. Wij hebben dan ook de sierappel en de zoete kers aangegeven.
Aangezien wij de enige bewoners zijn die direct op de boom kijken zou het fijn zijn als 1 van deze
opties hier ook zou komen.
Antwoord:
In het bestemmingsplan is geregeld dat het struweel minimaal 2m hoog moet worden en 5m breed.
Dat is toegezegd aan de omwonenden om de visueel/ruimtelijke impact van de nieuwe bebouwing te
verminderen. Er zal regulier onderhoud plaatsvinden aan het struweel.
Landschappelijke struikbeplanting die van nature slechts 2m hoog blijft is schaars. Er kan dan ook
met zekerheid gezegd worden dat de beplanting op termijn hoger zal worden. De gemeente zal op
geplande momenten het struweel snoeien. U geeft aan dat u een voorkeur heeft voor het planten
van een boom die niet te hoog wordt. Bewoners hebben hun voorkeuren voor de bomen en planten
bij de gemeente aangegeven. Bij de uitvoering van de plannen houden we rekening met de
boomsoorten die de meeste voorkeuren hebben gekregen.
2. Vraag/ opmerking:
De nieuw te planten boom op de plek waar tot voor kort de geasfalteerde parkeerplaats van Manege
Zilverster was, zouden we een sierappel willen zien. Dit omdat alle overige voorgestelde boomsoorten
veel te hoog worden en schaduw over onze grond/tuin zal veroorzaken hetgeen nu niet aan de orde
is. Dit zou een enorme impact op ons leefgenot/-plezier hebben.
Antwoord:
We houden rekening met de opgegeven voorkeuren in boomkeuze.
3. Vraag/ opmerking:
Langs de Voorweg heeft u een Meidoornhaag ingetekend tot aan onze erfafscheiding in de huidige
situatie. Gezien het feit dat wij een stuk grond zullen aankopen (zie bestemmingsplan Voorweg 2017),
zou ik willen vragen de haag en hek te plaatsen tot enkel de nieuwe erfafscheiding. Ik realiseer mij dat
deze afscheiding "met marge ongeveer" bepaald zal moeten worden daar de exacte nieuwe
afscheiding pas bepaald zal kunnen worden na een Kadastrale meeting. En dit zal pas kunnen als het
bestemmingsplan Voorweg echt definitief is.
Antwoord:
De haag wordt aangepast (stopt bij de nieuwe erfgrens).

Overige vragen/opmerkingen:
1. Vraag/opmerking:

De nieuwe erfgrens zal t.h.v. de ondergrondse waterweg (Gemaal naar "Vaart" lang Voorweg)
komen. LET OP: Deze waterweg loop schuin vanaf het gemaal richting het westen, van ons af, naar de
vaart.
Antwoord:
Wij zijn op de hoogte van de waterverbinding. De nieuwe erfgrens komt ten oosten van de
waterverbinding te liggen.
2. Vraag/ opmerking:
De bestaande Wilg aan het water achter ons huis (Overkant, ten zuid/zuidwesten) kan wel wat
onderhoud gebruiken. Deze is enorm hoog en groeit alle kanten op. De hoogte veroorzaakt schaduw
in onze achtertuin en op het schuine dak, waarop we zonnepanelen zouden willen plaatsen. In de
zomer staat de zon hoog genoeg, echter in de winter en het voor- en najaar blokkeert deze Wilg een
groot aantal zonuren per dag. De vraag is of deze Wilg gesnoeid kan worden tot een acceptabel
"knotwilg" formaat, in lijn met de overige (nieuwe) bomen en beplanting?
Antwoord:
De wilg wordt gehandhaafd en behoeft regulier onderhoud. Omdat het een vrij beeldbepalende
boom betreft wordt hier geen knotwilg van gemaakt. De gemeente gaat beoordelen of de boom
gezond is en welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

