Vraag:
Verbindingen stellen we centraal in het gebruik en recreatie. Kijk dan goed naar D1, D2, D3 en
D4. Wat wil je aan de projectgroep meegeven bij het opzetten van de verbindingen. Wat wil je
terugzien?
Brainstorm
Kijk naar voorzieningen, hoe verhoudt zich dit tot afstanden richting het buurtschap
Ontmoetingsruimte (ondersteuning, vrijwilligers
Kijk naar toekomstbestendigheid voor oudere bewoners
Fietsverbinding naar w’dyk: komt nu al veel langs naar de stad. Maak bredere fietspaden ivm
hoeveelheid fietsers, snelheid en corona afstand houden.

Top 3: terugzien in fietsverbindingen (D1)

Top 3: terugzien voetgangersverbindingen (D2)

Maak fietsverbindingen geschikt voor veel
fietsverkeer
Doe geen fietsroute door de hounspolder. Kijk
naar een alternatief.
Top 3: terugzien in vaarverbindingen (D3)
-

Maak meer gebruik van de Wurdumerfeart,
voor meer mensen toegankelijk
Nesten van vogels en vissen is verminderd.
Parallel sloten maken? Ivm behoud van flora
en fauna
doorlopende stukjes zijn voor de
waterkwaliteit niet bevorderlijk. Verbindt
dit meer met elkaar. Doorgaand maken .
Maak het breder. Let op toename van
vaarverkeer.

Top 3: belangrijk in hoofdontsluiting (D4)
het is een misser om dit rechtdoor te trekken. Hou
het tracé aan vanuit de klamp aan. Gebruik de
ruimte voor het parkachtige groen.

-
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-

Kunnen de woningen aan de oostkant aan het water komen. Trek het water door naar de woningen
zodat meer mensen aan het water wonen.
Groen is opgeborgen achter de woningen in het centrum. Maak kortere rijen, meer doorkijkjes.
Minder lange rijen woningen.
Voldoende fietsroutes
Zorg voor buitenruimte, mensen hebben dit door corona meer nodig. Voldoende ruimte voor
voetgangers en fietsers (breder?), ruime bergingen om vervoersmiddelen te kunnen stallen als je dit
wilt promoten.
Wat is de insteek/functie van het groene centrale gebied. Geef hier meer informatie over?
Ik wil graag afwisseling tot open en dichter beplant. Bestaande natuurwaarde laten terugkomen.
Verwilderd en verruigd. Ecologische waarde komt zo tot zijn recht.
Gebruiksgroen en toegankelijk vanuit de natuurlijke waarden. Denk aan huidige fauna en flora.
Uitdrukkelijk hoe het oorspronkelijk was
ik mis het doorgaande stuk naar de klamp. Hoe ziet dat eruit. Wordt aangesloten op de klamp,
neem dit mee in de tekening.
Wanneer komt aanplant van groen!

