3.7.

E. Reidingpark e.o.

Reactie
Behoud bestaande kwaliteit.
De berg moet blijven.
Behoud van planten/bomen en dieren (waaronder de Roekenkolonie) in
het park.
De vijver moet behouden blijven.
Begaanbaar houden van Reidingpark voor rolstoelgebruikers.
Behoud van wateromzoomde deel/grachtdelen.
Stelt ter discussie of de berg in Reidingpark daadwerkelijk een sociaal
project was of meer vanuit eigenbelang is gecreëerd Stelt derhalve de
cultuurhistorische waarde van de berg ter discussie en vindt dat de berg
weg moet.

Antwoorden
Het Reidingpark is zowel voor het centrum van Drachten als voor De
Bouwen een belangrijk park. Momenteel is er een aantal problemen
dat opgelost moet worden, te weten: 1. De toegankelijkheid van het
park en de samenhang met de buurt 2. De samenhang met het
centrum 3. Het verbeteren van de sociale veiligheid 4. Het verbeteren
van de waterkwaliteit 5. Het groot onderhoud van het groen. In
samenhang met een oplossing voor deze problematiek kan op de
percelen aan de oostzijde van het park nieuwbouw worden
gerealiseerd. In de visieschets is vooreerst aan de hand van een kaart
richting gegeven aan de oplossingen.
Veel mensen hebben gereageerd op het voorstel om de berg te
verwijderen. Een belangrijk motief is de cultuurhistorische waarde van
deze berg, die in de negentiende eeuw is aangelegd. Uit de vele
reacties blijkt dat de meeste mensen van mening zijn dat er aan het
park wat moet gebeuren. Te weinig mensen maken nu gebruik van
deze belangrijke plek. Dat geldt voor mensen die het centrum
bezoeken, maar vooral voor de bewoners van de omliggende buurten.
In de wijkvisie is vooreerst ingezet op een herinrichting van het park
zonder berg. In bijlage I worden twee varianten gepresenteerd: één
met behoud van de berg en één zonder berg. Hiermee wordt het
meeste recht gedaan aan de verscheidenheid aan meningen en kan de
gemeenteraad na afweging van alle argumenten de beste keuze
maken.

Reactie
Suggesties/maatregelen

Gebruik van de berg als tribune.
Plaatsen van een carillon en/of beelden in het park.
Verwijderen straatlampen uit het park.
Transparanter maken van park door verwijdering struiken.

Achterstallig onderhoud uitvoeren (snoeien/uitbaggeren vijver/?).

Frequent en goed onderhoud uitvoeren.
Nieuwe uitgang aan de oostkant/meer uitgangen.
Minder in- en uitgangen/1 ingang (aan de Drift).
Meer toezicht op overlast veroorzakende jongeren.
Weghalen van Roekenkolonie.
Verwijderen bomen in verband met schaduwwerking naar woningen.
Betrekken van vml. Kootstraterrein (oostkant van het park) bij het park.
Sluitingstijden voor het park hanteren.
Verkeersveiligheidsmaatregelen voor bezoekers van en naar het park
(met name rondom Berglaan).
Verwijderen van driehoek met fontein.
Verwijderen brugje naar Groene Zoom.
Verplaatsen van bruggen De Wier/Groene Zoom naar plek waar deze in
de jaren '50 lagen.
Splitsen van berg opdat nieuwe woningen (aan de oostkant) beter zicht
het park in hebben.
Plaatsen van bankjes (voor ouderen).
Realiseren van een alternatieve hangplek (elders) voor jongeren.
Ouderen zoeken/Parkwacht instellen die overdag zicht houden/houdt op
het park.
Verbieden van fietsverkeer.
Aanleg van voetpaden en verbetering van bestaande voetpaden.

Antwoorden
Hoofdstuk 6 van de wijkvisie vermeldt het overzicht van de
deelprojecten. Zo ook het deelproject Reidingpark en omgeving. In
bijlage I is de uitwerking nader toegelicht en worden twee varianten
gepresenteerd: één met behoud van de berg en één zonder berg.
De vele suggesties en voorgestelde maatregelen zullen nadat de
gemeenteraad heeft ingestemd met de inhoud van de antwoordnota
(waarin de berg blijft), worden bekeken, beoordeeld en daar waar
mogelijk geheel of gedeeltelijk worden meegenomen. Uitgangpunt bij
het deelproject is en blijft dat er verbeteringen worden gerealiseerd ten
aanzien van toegankelijkheid van het park, de samenhang met de
buurt en het centrum, de sociale veiligheid, de waterkwaliteit en groot
onderhoud van het groen.

Reactie
Plaatsen van theehuis en/of uitkijktoren in het park.
Verwijderen tussenpad berg op en vervangen door twee wandelpaden
aan weerszijden van de berg.
Verminderen van het aantal woerden.
Overig
Oplossing voor wateroverlast in steeg Wilpsterend/Ureterperend.
Overlast van hangjeugd (al dan niet uit koffieshop).
Geen woningbouw ter plaatse van het park.
Overlast van honden.
Geen carillon in het park.
Verwijderen van berg aangezien cultuurhistorische waarde relatief is
(reden zou eigenbelang zijn, geen sociaal project).

Antwoorden

