Park Rozendaal
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1

We zorgen we voor een goede afwatering door duidelijke
hoogteverschillen in het maaiveld.

Groen

3

Leembruggen

4

Leembruggen

Bij de watergang achter perceel nr. 24
ligt water op maaiveld/ modderpad in
de winter
Bomen toevoegen naast oost-zijgevel
en groen behouden
Verplaatsen bankje richting plek met
toezicht
Veiligheid spelen bij water; zicht op
spelen

Inrichting

2

Brouwerlaan 24 Monseigneur van
Leeuwenlaan 13
Leembruggen

5

Leembruggen

Speelplek moet niet uitnodigen voor
Inrichting
hangplek en speelplek verplaatsen naar
meer toezicht

6

Hillinenbrug

Goede voetgangersoversteek

De invulling van het groen en de locatie van de bomen zijn in
het definitief ontwerp aangepast.
We hebben het bankje verplaatst naar een plek nabij het
waterspelen op meer afstand van de woningen.
We maken een speelplaats met en bij het water. De
speeltoestellen zijn van erkende leveranciers en
gecertificeerd. In de openbare ruimte is toezicht een
verantwoordelijkheid van de ouders.
De speelplek ligt op de kruising van het wandelpad door het
park en de voetpadverbinding tussen de Eboralaan en
Brouwersplein. De speelplek ligt in het zicht van de openbare
grond Leembruggestraat en de Eboralaan.
De oversteek Olympiaweg ligt buiten de bereik van het
project. Dit verzoek zullen we doorgeven aan onze collega's
van verkeer.

7

Avenbeeck naast bibliotheek Groen behouden

8

Doorgang Avenbeeck-Haven Groen terugsnoeien ivm overlast jeugd Groen
(achter Haven 176 - 194)
en (seks-)ontmoetingsplek

9

Avenbeeck (speelpleintje)

Mag de wipkip terug?
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Inrichting
Spelen

Verkeer

Groen

Spelen

We plaatsen een pad in de groenstrook waarbij het groen zo
veel mogelijk behouden blijft.
De doorgang achter deze huizen valt buiten de bereik van
het project. We zullen met de groenbeheerder afstemmen
wat de mogelijkheden zijn om de (sociale-) veiligheid te
verbeteren.
Het speelpleintje in de Avenbeeck ligt buiten de bereik van
het project. Alle verzoeken over het spelen maken we
kenbaar bij onze collega's van beheer.
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10

Sportlaan

Water langs Sportlaan is erg vies geen Water
doorstroming. Doorstroming regelen?

Het hoogheemraadschap Rijnland heeft ons teruggemeld dat
een betere doorstroming niet altijd de oplossing is. Door
hoge nutrientengehalten (voedingstoffen die door
bijvoorbeeld verblijf vogels en bladafval in het water komen)
wordt de kwaliteit nadelig beinvloed. In 2021 is de
watergang gepeild waarbij is geconcludeert dat de komende
jaren onderhoudsbaggerwerk nog niet nodig is.

11

Sportlaan

Meer parkeerplaatsen

Verkeer

Voor de verkeersveiligheid maken we de rijbaan van de
Sportlaan smaller en maken we - waar mogelijk - haaks
parkeren. Ter hoogte van het haaks parkeren is parkeren op
de rijbaan niet mogelijk. Op de hoek Avenbeeck - Sportlaan
(voormalige sportschool) maken we extra parkeerplaatsen.

12

Algemeen

Voldoende afvalbakken

Onderhoud

13

Algemeen

Hondenpoepbakken langs paden

Honden

14

Sportlaan

15

Sportlaan

Groenstructur niet verbreden. Er zijn zo Verkeer
te kort parkeerplaatsen. Op tekening
nu al te kort voor aantal
appartementen
Kastanjeboom laten staan
Groen

We plaatsen bij de entrée Sportlaan, entrée bij het fietspad
en bij het bankje een afvalbak.
Bij de entrees van het park (Fietspad Brouwerlaan en
Sportlaan) en bij het bankje in het park komen afvalbakken
te staan. Deze staan er ook voor de hondenpoepzakjes.
Voor de verkeersveilighied maken we de rijbaan van de
Sportlaan smaller. Op de hoek Avenbeeck - Sportlaan
(voormalige sportschool) maken we extra parkeerplaatsen.

16

Avenbeeck (speelpleintje)

Speelveld terug laten keren

Spelen

17

Avenbeeck (speelpleintje)

Svp speelveldje terug

Spelen

Resultaten_Inloop_13-10-2021_v3_DEF_GEANNONIMISEERD.xlsx

De bomen aan de Sportlaan laten we staan (tenzij dit de
komende jaren vanuit de monitoring boomveiligheid
noodzakelijk is).
Het speelpleintje in de Avenbeeck ligt buiten de bereik van
het project. Alle verzoeken over het spelen maken we
kenbaar bij onze collega's van beheer.
Het speelpleintje in de Avenbeeck ligt buiten de bereik van
het project. Alle verzoeken over het spelen maken we
kenbaar bij onze collega's van beheer.
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18

Avenbeeck (speelpleintje)

Maak onze kleine kinderen blij!
Speeltuintje terug

19

Avenbeeck tussen 84 en 105 AUB geen hondenuitlaatplek op het
plantsoen; nu al veel stank
Algemeen
Hondenuitlaatplek waar honden los
mogen lopen

Honden

21

Sportlaan (oostzijde)

Inrichting

22

Avenbeeck tussen 84 en 105 Parkeerplek op de plek sportschool ipv Verkeer
parkeren op de stoep
Avenbeeck tussen 84 en 105 Dwarsparkeerplaatsen oude
Verkeer
sportschool met daarachter mooi groen

Het speelpleintje in de Avenbeeck ligt buiten de bereik van
het project. Alle verzoeken over het spelen maken we
kenbaar bij onze collega's van beheer.
Tussen Avenbeeck nr. 84 en 105 is in het ontwerp extra
parkeren en groen opgenomen.
Binnen het project realiseren we geen hondenuitlaatplek.
Onder andere het Beltpark (behalve de speelplekken voor
jeugd) is een plek waar uw hond los mag lopen. Dit park ligt
op korte afstand van Park Rozendaal. Zie verder de
internetsite van de gemeente met de informatie over
honden.
De opstelplaats van containers blijft nodig en daarom
behouden bij de nieuwe inrichting.
Op de hoek Avenbeek - Sportlaan (voormalige sportschool)
maken we extra parkeerplaatsen.
Op de hoek Avenbeek - Sportlaan (voormalige sportschool)
maken we extra parkeerplaatsen. De invulling van het groen
en de locatie van de bomen zijn in het definitief ontwerp
aangepast.
Na de realisatie van het park dragen onze collega's
vakbeheerders het onderhoud over aan Meerlanden.

20

23

24

25

Containers weg

Spelen

Honden

Avenbeeck tussen 84 en 105 Onderhoud groen langs schutting. Hoe Onderhoud
staat het met het beheer en onderhoud
park?
Avenbeeck (speelpleintje)
Graag de speeltoestellen voor de
Spelen
kinderen terug in Avenbeeck

26

Avenbeeck

Groen in Avenbeeck beter onderhouden Onderhoud

27

Algemeen

Scooters en brommers; hoe gaan ze
daar mee om (nu al een probleem)
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Verkeer

Het speelpleintje in de Avenbeeck ligt buiten de bereik van
het project. Alle verzoeken over het spelen maken we
kenbaar bij onze collega's van beheer.
We zullen deze melding doorgeven aan onze collega's van
beheer.
Op het fietspad tussen de Brouwerlaan en Olympiaweg
worden snorfietsen en brommers toegestaan. Het park en op
het voetpad is enkel voor voetgangers. Door de lengte, de
brug en het slingerende deel in het bosrijke gebied is de
route niet aantrekkelijk voor fietsen, snorfietsen en scooters.
De route over de Olympiaweg is dat wel.
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28

Avenbeeck 105 - 115
(oneven)

We behouden het groen en we voeren enkel groenonderhoud
uit.

29

Sportlaan

30

Sportlaan

Groen en bomen laten staan ivm
Groen
inschijnen verkeer uit nieuwe uitrit
Saviolocatie
Begin Sportlaan niet smaller maken, Er Verkeer
wordt daar veel geparkeerd voor
bezoek aan speeltuin en tijdens de
activiteiten in het gebouw
Bomen laten staan
Groen

31

Saviolocatie

Bomen laten staan

32

Sportlaan

33
34

35
36

Drempel bij entree Sportlaan 10 meter
verplaatsen richting noorden (drempel
ligt verkeerd)
Avenbeeck tussen 84 en 105 Geen heuvel, geen bankjes nu al
overlast met dealen e.d.
Avenbeeck tussen 84 en 105 Aub hondentoilet op veldje aan begin
Avenbeeck - graag een hondentoilet
met speelmogelijkheden
Avenbeeck tussen 84 en 105 Geen honden uitlaatveld nu al last van
stank en overlast
Saviolocatie
Geluidswal savioschool moet blijven
zodat toekomstige bewoners geen last
hebben van de herrie Olympiaweg.
Anders verplaatsen!
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Groen
Verkeer

Inrichting
Honden

Honden
Verkeer

Parkeren op het begin van de Sportlaan wordt beperkt door
de intrit van de nieuwbouw Saviolocatie. Op de hoek
Avenbeeck - Sportlaan (voormalige sportschool) maken we
extra parkeerplaatsen.
De bomen aan de Sportlaan laten we staan (tenzij dit de
komende jaren vanuit de monitoring boomveiligheid
noodzakelijk is). We verwijderen één wilgenboom tussen de
Avenbeeck nr. 84 en 105 voor de realisatie van extra
parkeerplaatsen. In het ontwerpen van het park planten we
nieuwe bomen.
De bomen langs de Saviolocatie, binnen het bosrijke deel
van het park, willen we zo veel mogelijk behouden.
De entree Sportlaan wordt bij de technische uitwerking van
het ontwerp nader uitgewerkt.
Tussen de Avenbeeck 84 en 105 is in het ontwerp parkeren
en groen opgenomen.
Tussen de Avenbeeck 84 en 105 is in het ontwerp parkeren
en groen opgenomen.
Tussen de Avenbeeck 84 en 105 is in het ontwerp parkeren
en groen opgenomen.
De geluidswal Olympiaweg ligt buiten de bereik van het
project. Dit verzoek zullen we doorgeven aan de
projectleider namens de gemeente van de ontwikkeling
Savio-locatie
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37

Saviolocatie

Inrichting

We zullen deze melding/ dit verzoek doorgeven aan de
projectleider namens de gemeente van de ontwikkeling op
de Savio-locatie.

38

Saviolocatie

Graag in gesprek met bewoners
Brouwersplein 18 t/m 32 ivm
rendementsverlies zonnepanelen in
maanden oktober t/m februari en
koudere woningen door diezelfde
schaduwwerking 14 meter hoogbouw
Saviolocatie
Bomen laten staan ivm privacy
Brouwersplein en hoogbouw

Groen

39

Brouwerlaan

Verkeersdrempels toepassen

Verkeer

40

Brouwerplein 18 t/m 32
(even)

Inrichting

41

Brouwerplein 18 t/m 32
(even)

Achtertuinen grenzen aan de sloot
(savio) laten zoals het is. In overleg
met bewoners over wat er met de
braakliggende stukjes grond gedaan
kan worden
Achtertuinen doortrekken met
brandgang/ poort langs het water

Deze bomen langs de watergang en in het park laten we zo
veel mogelijk staan. Mogelijk dat voor de aanleg van de
brug/ en/of wandelpad bomen verwijderd worden. Dit wordt
duidelijk bij de de technische uitwerking.
De inrichting van de Brouwerlaan ligt buiten de bereik van
het project. Het verzoek om verkeersdrempels zullen we
doorgeven aan de wegbeheerder.
Voor de locaties Brouwersplein 18 t/m 32 en de Eboralaan
49 willen we de gronden die nu door bewoners in gebruik
zijn, gebruiken voor het park (groene oever). Anders willen
we het gebruik goed gaan regelen/ formaliseren.

42

Algemeen

Wandelpad door park met verlichting.
Niet fel maar zachte verlichting ivm
behuizing/ licht vervuiling

Inrichting

43

Speelplaats

Graag speelgelegeheid voor kinderen; Spelen
actief en leerzaam (wat betreft natuur)
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Inrichting

Voor de locaties Brouwersplein 18 t/m 32 en de Eboralaan
49 willen we de gronden die nu door bewoners in gebruik
zijn, gebruiken voor het park (groene oever). Anders willen
we het gebruik goed gaan regelen/ formaliseren.
Het wandelpad door het park gaan we niet verlichten. We
kiezen een lichte kleur verharding waardoor het pad en
eventuele obstakels door reflectie van omgevingslicht
zichtbaar is. Bij de entrees van het park plaatsen we
openbare verlichting als orientatieverlichting.
In het park maken we een waterspeelplek. Met een
lidmaatschap kunt u ook bij Speeltuin Jeugdland, Sportlaan
86 terecht.
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44

Leembruggen

Pad minimaal 8 meter van achtergevel

Inrichting

45

Algemeen

Gevaarlijk spelen dicht bij water

Spelen

46

Algemeen

Speelplaats levert overlast door
jongeren

Spelen

47

Algemeen

48

Speelplaats en naast
Leembruggen

Geen verlichting ook niet op het
Inrichting
looppad
Noten/vruchtbomen (voor de dieren en Groen
als ze maar laag blijven)

49

Leembruggen

Geen bomen (die worden hoog en
groot) Ook niet de boom die op de
tekening staat

50

Leembruggen

Waarom een wandelpad van 2,5 meter. Verkeer
Veel te breed!

51

Algemeen

Graag meer bakken voor de
hondenpoep

Honden

52

Algemeen

Meer afvalbakken voor vuilnis en
hondenpoep met klep

Onderhoud

We hebben het ontwerp aangepast voor meer afstand tot de
gevel. Tussen de gevel en het pad maken we een
vasteplantenborder (sier/cultuurtuin vlinder/ bij
aantrekkende soorten)
We maken een speelplaats met en bij het water. De
speeltoestellen zijn van erkende leveranciers en
gecertificeerd. In de openbare ruimte is toezicht een
verantwoordelijkheid van de ouders.
We realiseren een uitdagende speelplek voor kinderen. De
levendigheid die dat met zich mee brengt zien wij als iets
positiefs. We gaan bij hinderlijk gedrag, op grond van de
Algemene plaatselijke verordening (APV) Hillegom, actie
ondernemen/ handhaven.
Het wandelpad door het park gaan we niet verlichten. Het
fietspad blijft verlicht.
De invulling van het groen en de locatie van de bomen zijn in
het definitief ontwerp aangepast.De keuze van de bomen
(het beplantingsplan) volgt bij de verdere uitwerking van het
park.
De invulling van het groen en de locatie van de bomen zijn in
het definitief ontwerp aangepast. De keuze van de soort
bomen (het beplantingsplan) volgt bij de verdere uitwerking
van het park.
De wandelpaden in het park hebben een breedte van 1,0 en
2,5 m. Het voetpad over de lengte van het park heeft een
breedte van 2,5 meter waardoor het gebied ook bereikbaar
is voor beheervoertuigen.
Bij de entrees van het park (Fietspad Brouwerlaan en
Sportlaan) en bij het bankje in het park komen afvalbakken
te staan. Deze staan er ook voor de hondenpoepzakjes.
We plaatsen bij de entrée Sportlaan, de entrée bij het
fietspad en bij het bankje een afvalbak.

Resultaten_Inloop_13-10-2021_v3_DEF_GEANNONIMISEERD.xlsx

Groen
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53

Leembruggen

Moerbei bomen

Groen

54

Brouwerlaan

Eénrichtingsverkeer Brouwerlaan

Verkeer

55

Begraafplaats

Inrichting

56

Brouwerlaan

57

Algemeen

Hekwerk; wat gaan jullie daar mee
doen? Achter de begraafplaats is een
storting van groenafval (in het zicht).
Als dat blijft dan graag afzetten met
hekwerk
De stoepen onderhanden nemen; ze
zijn een ramp voor mijn rolstoel. Ik
moet er op de weg rijden
Graag notenbomen of
hazelnotenstruiken

De invulling van het groen en de locatie van de bomen zijn in
het definitief ontwerp aangepast. De keuze van de soort
bomen (het beplantingsplan) volgt bij de verdere uitwerking
van het park.
De inrichting van de Brouwerlaan ligt buiten de bereik van
het project. Het verzoek om eenrichtingsverkeer in de
Brouwerlaan zullen we doorgeven aan de wegbeheerder.
Richting de begraafplaast maken we een overgang van vaste
planten naar bloeiende struiken om het hekwerk uit het zicht
te nemen. We gaan in overleg met de beheerder van de
begraafplaats om op zoek te gaan naar een oplossing voor
het groenafval (in het zicht).
We zullen deze melding doorgeven aan onze collega's van
beheer.

58

Fietspad

59

Leembruggen

60

Fietspad

Onderhoud

Groen

Geen gras maar struikjes wintergroen Groen
naast fietspad
Gras + bloemenmengsel wordt modder Groen
in winter en lokt honden (én fietsers)
Brommer/ scooter onvriendelijk maken Verkeer
bv drempels
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De invulling van het groen en de locatie van de bomen zijn in
het definitief ontwerp aangepast. De keuze van de soort
bomen (het beplantingsplan) volgt bij de verdere uitwerking
van het park.
De invulling van het groen langs het fietspad is in het
definitief ontwerp aangepast.
We zorgen we voor een goede afwatering door duidelijke
hoogteverschillen in het maaiveld.
Op het fietspad tussen de Brouwerlaan en Olympiaweg
worden snorfietsen en brommers toegestaan. Bij de kruizing
met het voetpad plaatsen we een drempel. Het park en op
het voetpad is enkel voor voetgangers. Door de lengte, de
brug en het slingerende deel in het bosrijke gebied is de
route niet aantrekkelijk voor fietsen, snorfietsen en scooters.
De route over de Olympiaweg is dat wel.
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61

Leembruggestraat 2 t/m 14
(even)

62

Fietspad

63

Fietspad

Langs het fietspad en naast leembrugge 14 planten we een
inheemse struikenlaag. Een erfafscheiding/ heg rond de
woningen blijft hierbij bereikbaar voor onderhoud.
De invulling van het groen langs het fietspad is in het
definitief ontwerp aangepast.
De invulling van het groen langs het fietspad is in het
definitief ontwerp aangepast.

64

Leembruggen

Kan je nog wel aan de buitenkant van
de tuinen komen om eigen heg te
snoeien?
Gras + bloemen aanvullen tegen
overlast honden - met hoge struiken
Achter de huizen aan
Leembruggestraat naast het fietspad
(en het nieuwe voetpad) graag bosjes,
max 1 meter hoog, hele jaar door hoog
(ivm hondenpoep)
Grasland + bloemrijk graag heel hoog
ivm hondenpoep. Ook liever niet
maaien ivm hondenpoep

65

Fietspad

Haag langs fietspad ivm tegengaan van Groen
fietsers over grasland

66

Algemeen

67

Rotonde Olympiaweg/
Eboralaan

Gezamelijke groentuin voor liefhebbers Groen
wijk om sociale controle en contacten
en werken aan gezondheid (buiten,
groente, fruit) te creëren.
Veilige fietsoversteek maken,
Verkeer
bijvoorbeeld zebrapaden
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Groen

Groen
Groen

Honden

In het ontwerp is het appartement Leembrugge geplaatst in
een border met vaste planten. Naast het complex zijn wadi's
gepland en grote delen van het verblijfsgebied aldaar is
ingevuld met bloemrijk grasmengsel. Zie verder de
internetsite van de gemeente met de informatie over
honden.
We maken de entree van het fietspad vanuit de Brouwerlaan
beter toegankelijk. We verwachten dat daarmee het
fietsverkeer door de Leembruggestraat (over grasland)
minder wordt.
We maken een ontwerp waarbij een omgeving ontstaat die
uitnodigt tot bewegen en met veilige wandel- en fietsroutes.

De rotonde Olympiaweg/ Eboralaan ligt buiten de bereik van
het project. Dit verzoek zullen we doorgeven aan onze
collega's van verkeer.
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