Vragen gesteld tijdens de informatieavond over het ontwerp op 4 december 2017.

Reacties en vragen van
bewoners
Voetpad voor Karel V:
- Zorg bestaat dat het door
fietsers gebruikt gaat
worden, dat het een fietspad
wordt. Wat kan daar tegen
gedaan worden?
- Kunnen er borden geplaats
worden?
- Kunnen er hekjes geplaatst
worden om te zorgen dat
fietsers moeten afstappen

Antwoord

Voetpaden in het park:
o De voetpaden aan
de andere kant van
de
Bartholomeusbrug
zijn vaak modderig
en glad. En het zand
gaat stuiven.
o Graag extra
aandacht voor
afwatering
Bomenrij aan de spoorzijde: zal
die compleet gemaakt worden?
Ivm terugdringen van fijnstof?

Het probleem is bekend.

Pannaveld:
- Met zitelementen is de kans
op komst van hangjongeren
groot. Daarom liever geen
zitelementen bij pannaveld
- Bank die nu langs pad staat,
in de buurt van Pannanveld
graag verder wegplaatsen.
- Welke haag komt om het
pannaveld? Liefst
wintergroen
Kan het voetpad wat langs het
pannaveld loopt weggehaald
worden? (was in september
toegezegd)
Monumentale cipressen: een

Het pad voor het hek bij Karel V zal voor voetgangers zijn, fietsen
is toegestaan. Dit is vooral voor de direct omwonenden zodat zij
niet hoeven om te fietsen.
Gebruik van pad zal aangeduid worden door verkeersborden:
Blauwe voetgangersbord met eronder bordje: fietsers
toegestaan.
Hekjes worden niet bij voorbaat geplaatst. Op het pad mag
gefietst worden zolang het niet te druk wordt.
Dat wordt dus vanuit de gemeente in de gaten gehouden. Op het
moment dat het niet blijkt te werken in de toekomst wordt de
situatie opnieuw geëvalueerd.

We gaan het materiaal toepassen dat is voorgeschreven in het
park en letten extra op aanleg en afwatering. We zullen zorgen
voor een goede technische uitvoering

Uitgangspunt is dat de bomenrij er komt zoals in Voorlopig
Ontwerp ingetekend staat. Een deel van de bomenrij staat
buiten het projectgebied, dus zal in 2025 aangelegd worden.
Indien het (beschikbaar) budget het toelaat zullen ook die bomen
eerder geplant worden
Een mogelijk probleem met hangjongeren lossen we niet op
binnen dit project.
We gaan een speelveld aanleggen zonder zitelementen en
omgeven door een haag. De keuze van haag is onderdeel van het
beplantingsplan wat de komende maanden opgesteld zal worden
en is onderdeel van het definitieve ontwerp.
De bank dicht bij het pannaveld wordt verschoven langs het pad
in de richting van Bartholomeusbrug.

Paadje zal geminimaliseerd worden bij de uitwerking. Als er geen
pad is, is het risico van een olifantenpad op die plek heel groot.
En dus kun je het nu beter netjes aanleggen.
Achterhalen wat 8 jaar geleden is gebeurd met de boom is
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van de bomen is zo’n 8 jaar
geleden tijdens een storm
beschadigd:
- Wat heeft de gemeente daar
toen aan gedaan?
- De bovenkant is slecht, lijkt
alsof er een opening in zit,
daar komt water / ijs etc
daardoor rot de boom. Is de
boom nog te reden?
6 jaar geleden is een boom
weggehaald (wortels verkeerd
gesnoeid bij aanleg van buizen)
die stond op de hoek, parkzijde /
Geertebolwerk / Karel V. Kan die
boom, een mooie plataan,
vervangen worden?
Kunstwerk: liefst niet in de buurt
van de woningen, beter dichter
bij het water en/of verlengde
van de Walsteeg.

Kappen van bomen in najaar:
kan er gekeken worden dat de
bomenkap in fase plaatsvindt
zodat zo kort mogelijk er geen
bomen staan?

Bij de
Bartholomeusbrug/Catharijnesin
gel (weg) staat een treurwillig op
de hoek als dat die gekapt moet
worden. Nu de aanpassingen van
de eco-oever pas in 2025
plaatsvinden is het mogelijk dat
de treurwillig tot die tijd blijft
staan?
Waar is het ‘echte’ besluit van
het college te vinden?
Welke stukken heeft het college
voorgelegd gekregen en zijn die
beschikbaar?

Waar staat het
passantenonderzoek?

moeilijk te achterhalen.
Dit jaar heeft er een bomenonderzoek plaatsgevonden in het
kader van dit project, daarbij zijn alle bomen onderzocht.
De specifieke boom is 15 meter hoog, in normale conditie, wel is
geconstateerd dat de stam in verleden is afgebroken. Bij het
graven van de singel wordt met grote zorg omgegaan met het
behoud en beschermen van onder meer deze bomen.

Er ligt inmiddels een plan om op de betreffende locatie een extra
boom terug te planten
Zie afbeelding 1.

De Kunstcommissie bekijkt nog welke onderdelen precies bij het
kunstwerk horen.
Begin volgend jaar vindt een gesprek plaats voor het zoeken naar
een locatie voor het kunstwerk.
Een paar direct omwonenden kunnen met het projectteam, de
kunstcommissie en OKRA meedenken over de locatie.
Het moment van kappen is afhankelijk van het verkrijgen van de
kapvergunning. Zoals het er nu uitziet zullen de meeste bomen al
begin 2018 worden gekapt zodat het terrein klaar is voor de
werkzaamheden, bijvoorbeeld werk aan kabels en leidingen.
Er zal altijd een periode zijn waarin de oude bomen weg zijn en
de nieuwe minimaal 1 plantseizoen op zich zullen laten wachten
Ja, die treurwillig kan blijven staan totdat het deel aangepast
wordt.
De kapvergunning is in november 2017 aangevraagd voor alle
bomen in het projectontwerp. Daar zit deze boom ook bij maar
zal dus niet nu worden gekapt.

Op de website: http://cu2030.nl/singel is het besluit van het
college terug te vinden.
College heeft de volgende stukken ontvangen:
VO-boek
Plankaarten
Loopstromenonderzoek
Passantenonderzoek
Advies wijkraad
http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b3
5454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=37b0ccb1-c354-4142-a493-
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Voor het Willemsplantsoen is
een groenzone ingeplant met
2000 stinsen (bollen) kan dit
ook worden beschermd iig tot
en met het voorjaar. (Zorgpunt
voor ons is de aanpassingen aan
het BBB. Item doorspelen aan
Herman Meurkens.)
Speelobjecten voor
Geertebolwerk liever niet of
dichter bij pad/water en/of meer
naar links op de tekening

e10617f089d8&searchtext=
Hier wordt rekening mee gehouden. Dit is aan de projectleider
van de lopende werkzaamheden aangegeven en hij doet zijn
uiterste best dit deel te beschermen.

Zie afbeelding 2 en 3.

Afbeelding 1:
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Afbeelding 2: Speelelement met afstanden t.h.v. Andreastraat
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Afbeelding 3: Uitsnede speelelementen t.h.v. Zilverstraat:
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