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HERINRICHTING EENDENPLAS

Geachte heer Benjamens,
Recent is er een overleg geweest tussen een delegatie van het bestuur van de VVE
Eendenplas en een vertegenwoordiging van de gemeente over de inrichting van de
speelplek in het plan de Eendenplas. Het was prettig te constateren dat de door het bestuur
ingebrachte punten met betrekking tot de speelplek in het ontwerp waren meegenomen. Op
deze manier wordt naar mijn gevoel een goede invulling gegeven aan het VVE-concept zoals
door de gemeente is bedacht bij de Eendenplas.
In dat overleg is tevens de herinrichting van de Eendenplas even aan de orde geweest en
hebben wij vernomen dat u medio maart met het ontwerp begint.
Gezien de werkwijze die bij de speelplek is gehanteerd dacht het bestuur er verstandig aan
te doen u enige suggesties te doen voor de herinrichting en via deze brief de gevoelens van
de (toekomstige) bewoners van de Eendenplas bij u onder de aandacht te brengen.
De Eendenplas is van oudsher een markante, kwalitatief hoogwaardige locatie in de
Haarwijk geweest waarbij de vijver uiteraard het hart van de wijk vormt. Om die reden achten
bewoners het belangrijk dat de vijver deze status weer terugkrijgt en denken dit te kunnen
bereiken door onderstaande uitgangspunten:
-

Zicht op de gehele vijver (ook vanuit de school) is van groot belang;
De vijver rondom voorzien van een (hard)houten nieuwe beschoeiing;
De taluds aanvullen met grond en opnieuw inzaaien;
De taluds hoogwaardig te gaan maaien;
Bestaande gezonde waardevolle en beeldbepalende bomen te handhaven
(zilveresdoorn, treurwilgen en essen);
Alle overige niet vitale bomen te kappen en incidenteel aan te vullen met nieuwe
bomen;
Alle resterende beplanting te rooien en geen nieuwe beplanting terug te planten
rondom de vijver behalve wellicht in de directe omgeving van de school.
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-

-

-

Alle beplanting rondom de Anne Frankschool in het project te betrekken en zonodig
een opwaardering te geven. In verband met de ophoging van de straten liggen de
bestaande beplantingsvakken nu verlaagd en zouden daarom opgehoogd moeten
worden;
Eventueel aanbrengen van een visvlondertje op de kop van de vijver bij de Van
Zomerenlaan;
Het gehele gebied rondom de Eendenplas en de Anne Frank school verbodsborden
voor honden te plaatsen. Dit zorgt er dan ook voor dat kinderen rond de school
“poepvrij” kunnen spelen. Een goede uitlaatplek voor honden is het grasveld langs de
Abraham Kemplaan. Daar zou dan tevens een paal met hondenpoepzakjes kunnen
staan.
Het omkleden van het transformatorhuisje met groen (haag) dan wel het bouwkundig
opknappen van het transformatorhuisje.

Ik vertrouw erop u hiermee enige handvatten te hebben gegeven voor de herinrichting.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact met mij
opnemen op tel.nr. 06-53662334.
Ik zou het op prijs stellen als u het concept ontwerpplan eerst met het bestuur bespreekt en
daarna met alle bewoners van de wijk Eendenplas en omgeving. Gezien onze ervaringen
met de speelplek heb ik er alle vertrouwen in. Uw collega’s de heer Sprakelaar en mevrouw
Boer stel ik ook op de hoogte van deze brief.
Met vriendelijke groet,

Jeffrey Fakirmohamed
Voorzitter bestuur VVE Eendenplas.

