Resultaten van het horen van bewoners tijdens het Bewonersoverleg
van 7 februari 2019 in zake het sport- en recreatiecomplex
uitgewerkt door Ted van der Bruggen

A. De schriftelijke enquête
24 wijkbewoners vulden de vragenlijst in; de aanwezige medewerkers van de gemeente deden dat niet; twee
vertegenwoordigers van een politieke partij gaven hun mening en twee adviseurs van de buurtgroep 'RisdamNoord Groen!' van buiten de wijk en een vertegenwoordiger van HSV Sport die ook buiten de wijk woont vulden
de enquête in.
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Wat is voor u de belangrijkste functie van dit complex? Zet vóór die functie een 1.
Wat is voor u de op één na belangrijkste functie? Zet daar een 2 voor.
Doe dit voor de voor u vier belangrijkste functies.
21 personen kruisten aan
16
17
6
16
8
1
1

‘Groene long’ voor onze wijk / buffer tussen N307 (Westfrisiaweg) en de wijk
Locatie voor georganiseerde sport (verenigingen)
Locatie voor ongeorganiseerde sport (joggen, wandelen, voetballen, enz.)
Uitlaten van de hond(en)
Locatie voor algemene ontspanning
Speelplek voor kinderen (‘struingebied’)
Anders, namelijk:
Sociale functie
Anders, namelijk:
biodiversiteit / natuur

Sommigen nummerden hier meer dan vier functies, dit is niet meegenomen bij de bepaling van de resultaten;
slechts de no’s 1 t/m 4 zijn meegenomen. Een aantal mensen nummerden slechts 2 of 3 functies.
Dit leidde tot de volgende resultaten:
e
Groene long’ voor onze wijk / buffer tussen N307 (Westfrisiaweg) en de wijk
13 x als 1
e
7x als 2
e
1x als 3
4 x als 4e
e
Locatie voor georganiseerde sport (verenigingen)
9x als 1
e
2x als 2
e
4x als 3
4x als 4e
e
Locatie voor ongeorganiseerde sport (joggen, wandelen, voetballen, enz.)
1x als 1
e
11x als 2
e
6x als 3
5x als 4e
e
Uitlaten van de hond(en) 4x als 1
e
0x als 2
e
2x als 3
2x als 4e
e
Locatie voor algemene ontspanning
2x als 1
e
7x als 2
e
6x als 3
6x als 4e
e
Speelplek voor kinderen (‘struingebied’
0x als 1
e
2x als 2
e
6x als 3
6x als 4e
Anders, namelijk
Anders, namelijk
Anders, namelijk:

1x als 1e:
1x als 3e:
1x als 3e

groen en geurende bloemen
sociale functie
biodiversiteit en natuur
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Voetbalvereniging HSS Sport en Tennisvereniging De Balletuin betrekken hun meeste leden uit de wijk RisdamNoord. Handboogschietvereniging ‘De Coenschutters’ en Honk-en Softbalvereniging Urbanus hebben een meer
wijkoverstijgende functie.

Hoe belangrijk voor de wijk vindt u dat dergelijke verenigingen gevestigd zijn op dit complex?
(één mogelijkheid werd aangekruist)

0
0
0
0
0

Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Totaal niet van belang

14x
11x
3x
1x
0x

Eventuele opmerking:
# beter dan een flatgebouw in de achtertuin!!!
# ivm gezondheid. Bewegen voor lichaam en geest
# zorgen voor leven in de wijk
# de jeu de boules zou er heen kunnen gaan van Leekerpad naar sportcomplex
# hangt af van de herkomst leden
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In Risdam-Noord worden regelmatig discussies gevoerd over het wel of niet kappen van bomen.
Bomen hebben een bepalende functie ook in het sportcomplex, de bomen bepalen de identiteit van het complex,
zo vinden velen.

Stelling:
Bomen mogen nooit gekapt worden ook al zorgen die er voor dat de onderbeplanting door
lichtgebrek verdwijnt.
Hoe denkt u over deze stelling?
0 Helemaal mee eens
8x
0 Neutraal
11x
0 Niet mee eens
7x
Eventuele opmerking:
# hangt van de wijk af
# soms geeft een boom overlast
# bomen wel eventueel snoeien
# behoud van de natuur / verstandig mee omgaan
# het duurt (te) lang voor een boom weer groot/volgroeid is
# soms is een boom ziek of oud en moet dus weg. Ik ga er van uit dat de gemeente goed voor ze zorgt.
# gevarieerde herbeplanting met bomen
# moet er wel een jonge boom voor terug
# variatie in beplanting
# te weinig kennis van
# niet met bosmaaier of machine kaal maaien en in zomer (hitte) water geven
# aanplant in de droge (zomer)tijd water geven
# bomen hebben de hoofdfunctie van omzetten CO2
# het gaat om evenwichtigheid hoog/laag/open/ dicht
# bomen kappen nodig om de grondplanten licht te geven
# er is ook onderbepalnting die schaduw verdraagt
# bomen werken als geluidsscherm
# kan diversiteit in het park vergroten als er selectief gekapt wordt met herplant

********************************
(Let op! Niet verplicht!)
Indien u wilt worden benaderd vanwege één van bovenstaande onderwerpen, vul dan hier uw naam, e-mailadres en
telefoonnummer in.

Acht personen gaven aan benaderd te willen worden door
0 Wijkcoördinator Anouk Groot
0 Gemeente Hoorn
0 Bewonersoverleg Risdam-Noord
0 Buurtgroep 'Risdam-Noord Groen!'
0 anders namelijk: ………………………………………………

Deze verzoeken zijn tot nu blijven liggen.
Excuus daarvoor.
Indien aanwezig bij het Bewonersoverleg
Risdam-Noord op 18 april, wordt men
tijdens die avond benaderd en anders
gebeurt dat binnenkort.

Wat betekenen deze uitkomsten?
1. De functie van het recreatie/sportpark
Relatief veel wijkbewoners vinden dit recreatie/sportpark bij uitstek de ‘groene long’ voor RisdamNoord. Die functie wordt als erg belangrijk gezien.
In slechts iets mindere mate wordt het park beschouwd als dé locatie voor georganiseerde sport
(verenigingen).
Opvallend is dat voor veel mensen de functie als ‘locatie voor ongeorganiseerde sport zoals joggen,
wandelen, voetballen, enz.’ niet op de eerste plaats komt maar wel belangrijk gevonden wordt.
Het park als honden uitlaatplek is slechts voor een minderheid van belang. Voor vier respondenten
(16,6%) komt deze functie echter wel op de eerste plaats; voor hen is deze functie dus van groot
belang.
Het sport/recreatiepark als locatie voor algemene ontspanning, als speelplek voor kinderen en voor
andere doeleinden wordt door een aantal respondenten ook belangrijk gevonden.
De algehele conclusie kan zijn dat het sport- en recreatiepark diverse functies vervult. Deze functies
zullen bij planontwikkeling alle (!) zo veel mogelijk geoptimaliseerd moeten worden.
2. De sportverenigingen en de woonwijk Risdam-Noord
Een overweldigende meerderheid van de antwoorden laat zien dat men de sportverenigingen
belangrijk vindt voor de wijk Risdam-Noord. De aanwezigen geven hiermee aan het belangrijk te
vinden dat deze verenigingen in onze wijk gevestigd zijn.
Dit voert tot de conclusie dat alles in het werk moet worden gesteld om deze verenigingen hier te
houden en wellicht het aantal verenigingen uit te breiden mits dat niet ten koste gaat van de andere
functies die het park heeft.
3. Bomen mogen nooit gekapt worden ook al zorgen die er voor dat de onderbeplating
door lichtgebrek verdwijnt.
Uit de antwoorden kan worden afgelezen dat er in de wijk verschillend over gedacht wordt. Ook het
aantal hierbij gemaakte opmerkingen is opvallend groot. Kortom, velen voelen zich hierbij betrokken.
De opmerkingen laten zien dat er veel kanten zijn aan het wel of niet kappen van bomen.
Bij de planontwikkeling van dit park dient goed rekening te worden gehouden met de functie van de
bomen en de verschillende wensen wat dit betreft.
*****************************************************************

A. De discussie in groepen

Resultaten van de groepsdiscussies op 7 februari 2019
De opbrengst van de discussies is nogmaals aan de gespreksleiders voorgelegd. Zij kwamen met een
toelichting. Hier het resultaat.
Voor liefhebbers zijn alle gegevens van de vier discussiegroepen te verkrijgen.
Er is door de bezoekers van het Bewonersoverleg enthousiast
deelgenomen aan de discussies. Niet alles wat hieronder staat is de
mening van iedereen. Dat hoeft ook niet want de bedoeling was om
te brainstormen.
Er is gesproken aan de hand van drie thema’s. Hieronder per thema
een samenvatting van wat er zoal naar voren is gebracht.
Wilt u een keurig, recht en transparant, park of een park met
meer natuurlijk beheer en veel onderbeplanting?
Er blijkt een groot verschil tussen één groep en de andere groepen.
Eén groep houdt van transparantie en het moet netjes ogend zijn. Bij de
andere groepen is de teneur dat meer beplanting gewenst is en dat
er ook ‘wilde’ stukken mogen zijn. Dat er meer variatie in aanplant
moet komen is meerdere keren genoteerd.
Ook werd genoteerd dat groen rust geeft én dat er meer rust wordt
ervaren bij ‘natuurlijk’ groen.
Wanneer het een en ander uitgewerkt wordt dan dienen de
opmerkingen die bij dit thema naar voren werden gebracht zeker
in ogenschouw genomen te worden.
Welke overige wensen of ideeën heeft u?
Een veelheid van ideeën werd hierbij naar voren gebracht.
Een greep uit deze aanbevelingen/wensen:
 Pak het parkeerterrein en de toegang tot Ballorig aan. Dit
moet een prettige uitstraling krijgen bij het binnenkomen
van onze wijk. Verplaats de ingang tot het parkeerterrein
naar het noorden zodat er minder verkeersbewegingen
door de wijk gaan. Overweeg parkeren ten noorden van de
voetbalvelden mogelijk te maken;
 Betrek het terrein tot het geluidsscherm langs de N307 bij
het park door beplanting. Dit al dan niet door
toegankelijkheid van deze strook. Plant hier meer bomen;
 Maak langs de N307 een fietspad, deze verharding ligt er
al grotendeels, en trek deze door tot Bangert Oosterpolder
en Hoorn’80;
 Renoveer de verharding van de paden en maak deze
geschikt voor gecombineerd gebruik;
 Zorg voor een logische routing binnen het park;
 Breng trimfaciliteiten/fitnesstoestellen aan in het park;
 Maak het parkeerterrein bij Urbanus veiliger. Meer toezicht
vanwege drugsoverlast;
 Zorg voor een afgebakende speel/rommel/huttenbouwplek
voor de jeugd (‘natuurspeelpark’);
 Realiseren van appartementen (4 woonlagen -koop en
Huur-) waardoor kosten kunnen worden opgevangen;

Het recreatie- en sportcomplex en de functie voor honden.
Ook bij dit onderwerp leven verschillende meningen.
De wens is dat er met de hond een rondje gewandeld kan worden.
Ook is gewenst dat er een ruimte is waar je de honden loslopend
met een bal kan laten spelen, dus ruimte om een bal te gooien.
Het bovenstaande zal door hondenbezitters naar voren zijn
gebracht. Daarnaast kwam in alle groepen naar voren:
 Er moet een omheinde honden uitlaatplek komen;
 Honden moeten niet overal los kunnen lopen. Geef de
loslooproutes duidelijker aan;
 Hondenpoepzakjes verplichten en zorgen voor
vuilnisbakken. Er is veel hinder van hondenpoep;
 Duidelijke bebording waar loslopen wel en niet is
toegestaan;
 Meer toezicht en handhaving, zeker op de opruimplicht!
(BOA’s !)

Hoe nu verder?
Bij het lezen van de veelheid van ideeën denk je in eerste instantie dat het één niet met het ander is te
combineren. Bij nader inzien, bijvoorbeeld door rond te kijken bij voorzieningen in onze regio,
blijken daar echter wél mogelijkheden toe.
Zoals de gespreksleiders constateerden was de sfeer in de discussiegroepen goed en was er nogal
eens sprake van eensgezindheid om tot oplossingen te komen.
Alle reden om deze plannen uit te werken en te concretiseren.
Het plan is om een tijdelijke werkgroep van vijf personen te creëren die de plannen en wensen
probeert te combineren. Daarbij zal hulp van deskundigen, onder andere van de gemeente,
noodzakelijk zijn. Contact met de voetbalvereniging is ook een vereiste.
Er zullen wijkbewoners gevraagd worden om deel uit te maken van deze werkgroep.
Aanmelden kan ook: info@risdamgroen.nl

Honden uitlaatplek

Natuurspeelpark

Fruitbomen

Onderbeplanting

