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Beantwoording reacties op voorlopig inrichtingsplan Wiarda fase 2 & 3 

 

- Waarom zijn bewoners niet direct betrokken in het meedenken over de inrichting? 

Antwoord; Het inrichtingsplan is een technische uitwerking van het stedenbouwkundige plan 

waarin de wegprofielen, het parkeren, de verlichting en de plek van de bomen wordt 

gedetailleerd. Wat betreft de gedetailleerde inrichting van de groene veldjes van de locaties 

die zijn aangegeven voor spelen wordt dit samen met de direct omwonenden in de 

vervolgstap opgepakt.  

 

- Kunnen er ook extra parkeerplaatsen in het binnenhof De Klimme/ De Jint? 

Antwoord; de hoeveelheid parkeren zoals opgenomen in het inrichtingsplan is afgestemd op 

de parkeernormen zoals die van toepassing zijn op de woningen die gebouwd zijn. Daarbij 

wordt rekening gehouden met het parkeren op eigen terrein en de maximale loopafstanden 

tot het parkeren in het openbaar gebied. Extra parkeren in het binnenhof is niet nodig. 

Bijkomende nadeel van het extra parkeren op deze locatie is dat er dan weinig van het groen 

overblijft. 

 

- Waarom is de inrichting van de geluidswal niet meegenomen? 

Antwoord; We willen de inrichting in de vervolgstap samen met de direct omwonenden gaan 

vormgeven. Dit heeft te maken met een aantal bewonersinitiatieven voor deze locatie die we 

daarin ook willen betrekken. 

 

- De situering van lantaarnpalen is zodanig dat in- en uitrijden van parkeerplaatsen/ inritten 

moeilijk wordt. Kan dit worden gewijzigd? 

Antwoord; de exacte plek van de lichtmasten wordt nog goed gecontroleerd. 

 

- Het parkeren aan de Fierljepper is anders dan op de tekening die we van de 

projectontwikkelaar hebben gekregen bij de aankoop van de woning. Hoe zit dit? 

Antwoord; Hetgeen de projectontwikkelaar heeft gepresenteerd komt niet uit een 

vastgesteld stedenbouwkundig plan van de gemeente. Het is altijd de bedoeling geweest om 

langsparkeren te maken in plaats van haaks parkeren.  

 

- De steeg tussen Oanrin 43-45 loopt uit op parkeerplaatsen. Voor de verkeersveiligheid van de 

fietser is dit ongewenst. 

Antwoord; de steeg is een voetpad en niet bedoeld als doorgaande fietsroute. Het ontwerp is 

nu juist zo gemaakt om de verkeersveiligheid te borgen. Indien de steeg wordt gebruikt door 

fietsers kunnen die niet direct de Oanrin op. 

 

- Waarom wordt er geen groenstrook gemaakt voor de woningen Oanrin 33-43? 

Antwoord; de groenstrook ligt aan de overzijde van de weg. De keuze is gemaakt om de zijde 

van de havenkom vrij te houden van parkeren en daarmee een groene uitstraling te hebben. 

 

- Wanneer verdwijnen de containers van de aannemer die de bruggen heeft gebouwd? 

Antwoord; de aannemer gaat binnenkort de steigers in de havenkom aanleggen. 

 

- Kunnen er lichtmasten worden geplaatst aan de Fierljepper? 

Antwoord; Nu het inrichtingsplan gestemd is, worden er binnenkort lichtmasten geplaatst 
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- Hoe moeten we het bewonersinitiatief “park Wiarda” aan de Pols zien in combinatie met het 

honden losloopterrein zoals aangegeven op de tekening? Kan het losloopterrein ook op een 

andere locatie? 

Antwoord; De definitieve inrichting van dit gebied willen we samen gaan oppakken met het 

bewonersinitiatief en direct omwonenden. Daarbij is wel uitdrukkelijk de voorwaarde dat het 

hondenlosloopterrein hier een plek krijgt. Elders in Wiarda is hiervoor geen geschikte ruimte. 

 

- Kan de Drachtsterweg voor het stukje in het verlengde van de geluidswal worden 

afgeschermd met een bomenrij? 

Antwoord; lijkt ons een prima. Wordt meegenomen in het gesprek met bewoners (v.d. 

bewonersinitiatieven) voor de definitieve inrichting van deze locatie. 

 

- Kan er ook een wandelpad komen bij de geluidswal? 

Antwoord; lijkt ons prima. Dit wordt meegenomen in het gesprek met direct omwonenden 

voor de definitieve inrichting 

 

- Kan er een wandelpad komen ten noorden van de sportvelden zodat een verbinding wordt 

gemaakt tussen de Fierljepper en de Ublingaplantage? 

Antwoord; dit is niet mogelijk omdat het sportterrein geen openbaar toegankelijk terrein is. 

Zouden we wel een wandelpad maken brengt dit hoge kosten met zich mee om langs dit pad 

een hekwerk te realiseren. 

 

- Kunnen er ook afvalbakken en hondenpoepbakken worden geplaatst? 

Antwoord; gemeente plaatst geen hondenpoepbakken. Hondenpoep mag in de 

afvalcontainer. Afvalbakken worden geplaatst bij de locaties die zijn aangegeven als 

speelplek en bij locaties waar verwacht wordt dat bewoners hier veel samen zullen komen 

zoals bij de havenkom.  

 

- Kan het groen ter hoogte van Jint 17/19 iets groter worden gemaakt en de verharding 

minder?  

Antwoord; ja, het ontwerp wordt aangepast. 

 

- Kan er ook een herkenningspunt bij de entree van Wiarda komen? 

Projectbureau De Zuidlanden is op dit moment bezig om voor alle entrees van De Zuidlanden 

en eenduidig beeld op te stellen. Zowel voor De Zuidlanden breed als voor het betreffende 

buurschap. Dit zal in de vorm van bouwborden zijn. Het bord voor Wiarda komt langs De 

Oanrin te staan.   

 

- Mag er ook jaarlijks een kerstboom worden geplaatst bij de havenkom? 

Antwoord; ja dat mag. Bewoners moeten zelf de boom regelen. Aansluiting op elektrische 

net via de openbare verlichting kan worden geregeld met Wijkzaken. 


