…

DE LOPER / VELD TUSSEN DE FLATS
#

Vraag / reactie

Antwoord

1

Kunnen er hekjes geplaatst worden aan het begin en
einde van de loper of fietsers en scooters te weren?

2

Men wil geen hoge bomen langs het pad die het zicht
van de eerste etage op het veld ontneemt, liever
struiken of iets dergelijks. Wat kan hieraan gebeuren?

3

Welk materiaal komt er op de loper?

4

Hoe wordt hitte ontwikkeling voorkomen op de loper?

5

Hoe wordt een veilige oversteek gewaarborgd over de
loper ter hoogte van de MLK weg?

6

Hoe wordt een veilige oversteek (mn spelende
kinderen) geborgd van de hoofd entree van de Indigo
flat naar de speelplaats; met name het stukje bij de
garageboxen waar de kinderen ws het veld op zullen
lopen
Hoe wordt voorkomen dat spelende kinderen tussen
de auto’s gaan lopen / zorgen we voor een goede en
veilige afscheiding tussen auto’s en speelveld?

Als zich problemen voordoen met
fietsers of scooters die misbruik
maken van het pad, zullen we
passende maatregelen treffen om
deze te weren.
Wij werken op dit moment aan
alternatieve beplanting die minder
impact heeft op het zicht en
lichtinval voor bewoners in de
Vermiljoenflat.
Op de loper komt asfalt. We
bestuderen momenteel de opties
voor de kleur en precieze
afwerking.
Door schaduwwerking van struiken
en bomen die langs het pad staan.
Wij zoeken dit momenteel intern
uit. Het antwoord hierop volgt in
de komende dagen.
Wij zoeken dit momenteel intern
uit. Het antwoord hierop volgt in
de komende dagen.

7

8

Hoe overlast van de koplampen te voorkomen die bij
de mensen naar binnen schijnen als gevolg van de
nieuwe rij parkeren?

9

Kan er meer verlichting komen op het veld zodat het
veld / paden ook in de avonduren te gebruiken zijn?

10

Hoeveel laadpalen komen er voor elektrische auto’s?

11

Blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk?

12

Waar komen de prullenbakken bij de loper maar ook
op het veld?
Kunnen er prullenbakken komen met zakjes voor de
hondenpoep?

13

14

Waar komen er zitmogelijkheden (o.a. voor
volwassenen, ouderen) langs de loper zodat je ook een
praatje kunt maken?

Wie

Tussen het grasveld en de
parkeerplaatsen komt een
groenstrook met verschillende
bosschages die voor een
natuurlijke barrière zorgen.
De beplanting, heuveltjes en het
bosplantsoen op het veld zorgen
voor dempende werking van het
licht.
Nee, dit is niet mogelijk. (Dit is
nergens binnen de gemeente
Zaanstad mogelijk)
De bewoners kunnen zelf een
laadpaal aanvragen via
https://laadpaal.mrae.nl/
Wij zoeken dit momenteel intern
uit. Het antwoord hierop volgt in
de komende dagen.
Er komen 2 prullenbakken langs
het looppad op het veld.
Nee, in heel Zaanstad moeten
hondenbezitters zelf voor zakjes
zorgen.
Op de betonnen rand bij de
waterspeelplek is zitgelegenheid.
Ook komt er achter Kleurrijk een
terras waar mensen kunnen zitten.
Mocht dit onvoldoende zijn dan
kijken wij na de aanleg nog of extra
zitgelegenheid nodig is.
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SPELEN [CEES]
# Vraag / reactie

Antwoord

1

Welke speelvoorzieningen komen precies op het pad

2

Kan het voetbalveld niet blijven op het veld

3

Kan er een duikelrek komen op/langs het pad

4

Kan er een afscheiding (heg) komen nabij de
schommels ivm autistische kind
Kan er een bandje komen in één van de schommels ivm
gehandicapt kind

Er komen spelaanleidingen met
stammen en stappaaltjes.
Daarnaast komen er Twister bollen
op het pad en een hinkelpad.
Er is geen ruimte meer voor het
voetbalveld tussen de flats. Achter
de Indigo flat kan eventueel
gevoetbald worden op het
grasveld.
We gaan kijken of we een gebruikt
duikelrek van elders kunnen
plaatsen.
We kunnen enkele struiken planten
rondom de schommels.
Dit is helaas niet mogelijk omdat de
schommel door andere kinderen
dan niet goed te gebruiken is.
Dit is helaas niet mogelijk. Er is
onvoldoende budget voor extra
speeltoestellen.
Er zijn voldoende
speelvoorzieningen. Het is een
speelplek en geen speeltuin
Dit is helaas niet mogelijk. Er is
onvoldoende budget voor extra
speeltoestellen.

5

6

Kan er nog een speelvoorziening voor de allerkleinsten
bij geplaatst worden zoals een klein glijbaantje

7

Er zijn te weinig speelvoorzieningen voor het aantal
kinderen

8

Is een trampoline mogelijk die verdiept ligt in de grond?

Wie

GROEN / OPENBARE RUIMTE
#

Vraag / reactie

Antwoord

1

Welke beplanting komt er op de loper?

2

Kunnen er rozen komen op het veld? Kan er plukfruit
komen op het veld / loper?

3

Welke beplanting komt er die goed is voor insecten en
vogels?

4

Kunnen de struiken weer terugkomen (voor de
vogels)?

5

Wat kan er gedaan worden aan de overlast van de
duiven?

Langs de loper komen enkele lage
bomen, bloeiende heesters en lage
beplanting. Deze zijn goed voor
vlinders, bijen en insecten.
We kunnen plukfruit aanplanten op
en rond de loper. Rozen nemen we
in overweging want deze struiken
vragen extra beheerkosten.
Er komt over het gehele gebied
verschillende beplanting die goed is
voor stadsnatuur zoals vogels,
vlinders en bijen. Dit is beplanting
die past bij de lokale Zaanse
stadsnatuur.
Op verschillende plekken planten
we inheemse struiken aan die een
schuilplaats bieden voor vogels,
egels en andere dieren.
We gaan nogmaals richting
bewoners wijzen op het feit dat je

Wie
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6
-

Ten aanzien van de wadi’s:
Is een wadi wel veilig?
Gaat een wadi niet stinken?
Wordt het niet één grote modderpoel?
Wordt het geen plek voor muggen?

duiven niet mag voeren. Daarnaast
kijken we naar mogelijkheden voor
een broodbak. Tot slot kijken we
naar mogelijkheden om roofdieren
als slechtvalk of sperwer aan te
trekken.
Een wadi is een met grind en zand
gevulde greppel of sloot, die water
zowel kan vasthouden als
infiltreren.
Wadi’s zijn een uitstekend middel
om het stedelijke watersysteem te
verbeteren. Het voert het water
beter af, houdt het langer vast
tegen droogte. Daarnaast verbetert
het de kwaliteit van het
oppervlaktewater.
Wadi’s zijn hier nodig om het water
op het Indigoveld beter te
reguleren: het veld is te nat en
staat te vaak geheel onder water.
En op warme dagen is er juist vaak
te weinig vocht in de bodem
waardoor deze scheurt.
Een wadi valt weer droog als het
een tijdje niet geregend heeft.
Daarom biedt het geen kans voor
muggen en stinkt het niet. Ook
voorzien wij de wadi van een
overstort, waardoor het water bij
een bepaald waterpeil afgevoerd
wordt naar het riool.

7

Kan er beschoeiing komen in de Gouw zodat men
weer zicht op de rivier heeft?

8

Hoe wordt geluidsoverlast voorkomen van het
speelveld achter de Indigo flat?

De wadi wordt ongeveer maximaal
40 cm diep als hij gevuld is. Ouders
met hele kleine kinderen zullen
toezicht moeten houden op hun
kinderen nabij water. Dat geldt ook
voor de wadi’s wanneer deze
volledig gevuld zijn met water.
Nee, dit is niet mogelijk omdat de
Gouw een ecologische zone is. Ook
is er onvoldoende budget voor
zulke ingrepen. Wel maken we op
verschillende plekken zitjes en
openingen naar de Gouw zodat er
weer zicht op het rivier mogelijk is.
Daarnaast komt er ook een steiger
tot aan het water, in het verlengde
van het nieuwe looppad tussen de
Vermiljoen en Indigoflat.
Eventueel geluidsoverlast wordt
gedempt door beplanting en de
heuvels op het veld.
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9

Wat wordt het materiaal van de paden achter de
Indigo flat?

10

Hoe kan ik meedoen met de moes- en natuurtuin?

11

Hoe kan ik meedenken met de invulling van de sporten beweegplekken?

12

Bewoners nabij Omber/Bristolroodstraat willen weten
hoe het zit met het onderhoud van het groen:
Waarom wordt er niets gedaan met eerdere
meldingen
Hoe vaak wordt het groen onderhouden

Het pad achter het veld wordt
ofwel een graspad of schelpenpad.
De uiteindelijke keuze hangt af van
het beschikbare budget.
Iedereen uit de Vermiljoen en
Indigo flat kan zich opgeven om
mee te doen met de moes- dan wel
natuurtuin. U kunt bij buurthuis
Kleurrijk binnenlopen en u opgeven
voor een tuintje. U kunt ook een
mail sturen naar Emile Smeek:
emile@naturenomads.nl
We leggen een aantal
beweegplekken langs de Gouw;
bewoners kunnen hierin
meedenken omdat de invulling van
deze toestellen nog niet vaststaat.
U kunt hiervoor een mail sturen
naar Emile Smeenk op
emile@naturenomads.nl
We zullen dit nader onderzoeken
en terugkomen bij de individuele
bewoners die hierop hebben
gereageerd.
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