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Opmerkingen die tijdens de inloopavond van 27 november 2014 zijn genoemd.  
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de reacties op de gepresenteerde schetsen. Het betreft 
hier een willekeurige opsomming van suggesties en ideeën die nader bekeken worden.  
 
Thema inrichting winkelplein:  
Opmerkingen ideeën en suggesties 
- Het winkelplein vergroenen maar wel rekening houden met de activiteiten/evenementen en 

die er plaats vinden.  
- Plaatsen een of twee grotere bomen.  
- Spelen, de speelvoorziening is belangrijk. 
- Bij de uitwerking van bepaalde elementen is het gewenst om dit samen te doen met de 

bewoners/ gebruikers. 
- Het totale gebied uitvoeren in gebakken klinkers. 
- Voorplein met fietspad als een geheel behandelen. 
- Fietspad via vlonder over het water laten lopen. 
- Het maken groenen gevels is positief. 
- De gevels meer sprekend maken d.m.v. kleur bij de winkels. 
- Huidig aantal parkeerplaatsen behouden mag wel anders vormgegeven worden indien 

mogelijk. 
- Een brug zodat je het plein kan vergroten is een goed idee. 
- Luifel weghalen i.v.m. overzicht. 
- Voldoende afvalbakken plaatsen. 
- Route naar winkelcentrum (meer) herkenbaar maken. 
 
Thema verkeer/parkeren 
Opmerkingen ideeën en suggesties 
- Er is behoefte aan palen waar peuken in kunnen.  
- De aaneengesloten rijen van fietsen vormen een barrière in sommige looprichtingen.  
- De tunnel naar de metro is onprettig en niet goed verlicht  
- Geen vermindering van parkeren, dus compenseren indien er plaatsen verdwijnen.  
- Bij de Imkerstraat dichter bij de medische voorzieningen daar.  
- Haaks parkeren omzetten in langsparkeren op die plekken waar mensen met 

boodschappenwagentjes hun spullen in de auto willen doen, vind ik geen goed idee. 
Daarnaast is haaks parkeren bij winkels (kort parkeren) veel makkelijker en minder tijd rovend 
dan langsparkeren.  

- De heuvel die nog staat langs de Gaastmeer, wordt door bewoners gewaardeerd en mooi 
gevonden.  

- De plaats waar deze weg is hebben de bewoners last van in schijnende koplampen van 
parkerende auto's. Struiken zijn nu tekort gesnoeid, het snoeien zou zorgvuldiger moeten 
gebeuren en niet op de goedkoopste meest radicale manier. Plant een heggetje daar, of een 
kleine aarde wal van ca. 75 cm hoog.  

- Er zijn auto's die over het voetpad van de parkeerplaats Rietdekkerweg naar de Gaastmeer 
rijden naar een parkeerplaats (ter hoogte van de Heegermeer). Daar stonden vroeger 
paaltjes. Die willen ze graag terug aan beide zijde van dat voetpad.  

- De Griendwerkerstraat (expeditiestraat) is als gewone straat aangesloten. Op zich niets mis 
mee in een 30 km/uur zone, doch hierdoor wordt het gebied rond het winkelcentrum meer 
geknipt en is de uitstraling voor voetgangers negatief, mede gezien de brede oversteek. 
Bespreekbaar zou moeten zijn om daar inritconstructies van te maken, waardoor het geheel 
meer samengepakt wordt. Iets om op te schetsen. Dat vrachtverkeer daar dan overheen moet 
hebben we een ervaring mee in de stad bij de van Oldenbarneveltstraat /Hennekijnstraat / 
Oldenbarnevelthof. Schetsen en bespreken in het verkeersoverleg met de politie.  
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- De rijbanen van de Zevenkampsering zijn breed. 
Terugbrengen naar 4,5 of 4,25 of zelfs 4 meter zou moeten kunnen (is een beetje afhankelijk 
van de ondergrond ikv spoorvorming ed.). Deze winst aan de middenberm geven. Voordelen 
oversteek lengte, tijd en risico wordt aanzienlijk verkleind. Men staat veel betr in de 
middenberm. Toont robuuster. Groen is te overwegen misschien.  

- Het fietspad verleggen om het trottoir breder te maken voor het zwembad om terras te 
realiseren.  

- Opmerkingen over de fietskruisingen met de Imkerstraat en Rietdekkerweg qua helderheid en 
veiligheid. Mocht daar een andere vormgeving voor bedacht worden, dan moet dit eigenlijk bij 
alle kruisingen van dit fietspad in Zevenkamp worden toegepast.  

 
Thema uitstraling en entrees: 
Opmerkingen ideeën en suggesties 
Positief over: 

- ingreep gracht/tocht met zachte oevers, steiger, verzachten van harde kades en verbreden 
toegang bij Blokker. 

- ingreep verlevendigen dichte gevels en dichtzetten gevel Blokker ("nare plek") 
- positie reclamezuil 
- Verwijderen van de luifelconstructie over de brug van wegen doorzicht maar winkelplein vanaf 

de entree bij Blokker 
- Maatregelen om fiets-/ scooterverkeer af te remmen ter hoogte van het winkelcentrum dor 

andere materialisatie/ 'slinger'. 
- Meer verlichting. 

 
Kritische over:  

- (betaald) parkeren 
- Inrichting plein in relatie tot de activiteiten en bereikbaarheid 
- Te veel bomen (statisch, zichtlijnen) 
- Veiligheid fietserskruispunt nabij Wibra 
- Tegelvloer onderdoorgang (Griendwerkerstraat) kan spekglad zijn bij nat weer 
- Branchering;  kleine winkels worden gemist, slager e.d. wordt gevonden bij winkelcentrum 

Hesseplaats 
- Zichtbaarheid en inrichting aanlooproutes naar het winkelcentrum vanaf Zevenkampse ring. 
- Bereikbaarheid vanaf Zevenkampse Ring is niet opgelost. 

 


