Vraag:
Als je langs de genummerde gebieden gaat, wat spreekt je aan? En wat zou je niet willen zien
(bijvoorbeeld strak gras, geen toegang voor, enkel beheer door gemeente). En wat zou je de
project daar in willen meegeven?
Wat is belangrijk op het gebied van ecologie en biodiversiteit? Zowel in het gehele buurtschap
De Hem als in de zone tussen het buurtschap en de Hounspolder.

De heer Zijlstra, woont aan de Haven in Goutum
Brainstorm
Aanwezigen in deze ronde:
De heer Zijlstra, woont aan de Haven in Goutum.
Rudmer Schuurmans, woont aan de Haven in Goutum
Michiel vd Wal, woont met zicht op de Hem
Nynke woont aan de Wergeasterdyk, ook namens dorpsbelang
Kees toelichting enquête: alle soorten groen werden gewaardeerd van belangrijk tot en
met heel belangrijk. Wat is nu voor welk soort groen de juiste plek?

Top 3 meegeven in zone B1

Top 3 meegeven in zone B2
Idee / opmerking omwonenden:
Afscheiding tussen Goutum en de Hem is belangrijk voor bewoners van Goutum,
bijvoorbeeld hoge bomen, of een eiland. Bij hoge bomen zou er ook een verloop in hoogte
kunnen zijn. Let op zichtlijnen.
Reactie gemeente:
in eerste instantie was rond het water gedacht aan lage beplanting, nu wordt de suggestie
gedaan voor hoge bomen. Er zijn ook andere geluiden. De Hounspolder is gebaat bij een
open gebied. De gemeente gaat kijken wat er gedaan kan worden met hoge bomen. Is er
consensus bij de bewoners van de Haven?
Opmerking bewoner: druk op vaart neemt toe. Vaart is deels in eigendom bij bewoners.
Er liggen ook steigers/boten van bewoners. Verkeersdruk spreiden door eiland.
Opmerking bewoner: Plasdras doortrekken tot nabij het gebied De Haven, bijv 75 m
breed. Als dat niet kan, dan graag afscheiding door bomen.
Reactie gemeente: als afstand vergoot wordt, zou dat ook aan de andere randen moeten.
Opmerking bewoner: plan is van 450 naar 400 woningen gegaan. Westelijk is dunnere
bebouwing dan in oostelijk gebied. Evenwicht beter verdelen?
Reactie gemeente: het is nog maar een schets, gemeente moet ook kijken naar

kosten/opbrengsten.
Daarnaast nog een aantal vragen in de chat. Vragen worden uit de chat gehaald en
toegevoegd aan samenvatting.
Reactie gemeente: afstand houden tot de vaart. Nodig om waterzones te maken met
brede oevers. Keuze: ruimer bouwen maar dan minder open zone. Misschien moeten de
woningen in de boomsingels verdicht worden? Opmerkingen worden meegenomen om
schets te verbeteren.
Top 3 meegeven in zone B3

Top 3 meegeven in zone B4
Top 3 meegeven in zone B5
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