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Agenda voor vanavond

Welkom! 

Toelichting op het gebruik van Teams

Doel van vanavond: kennismaken en samen thema’s kiezen

Kennismaking

• Naam

• Welke thema’s wil u graag bespreken in de meedenkgroep

• Hoe lang woont u al in de Zeeheldenbuurt

Proces en rol meedenkgroepen

Toelichting op het project

Op welke thema’s gaan we focussen?

Hoe nu verder?



Teams en doel van vanavond

• Afspraken over het gebruik van Teams
• Camera aan 
• Geluid uit als je niet aan het woord bent
• Wil je iets vragen? Steek dan je handje op, of gebruik de chat

• Doel van vanavond

Thema’s benoemen waar we in de volgende sessie de focus op kunnen leggen 
en met elkaar over in gesprek gaan. Thema’s kunnen zijn:

• Inrichting 30 km zone / snelheid

• Parkeren 

• Wateroverlast en Hittestress 

• Bomen en Groen 

• Spelen en Ontmoetingsplekken 

• Beeldkwaliteit (inrichtingselementen en materialisering)

chat
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Kennismaking

• Wie zijn wij?

• Wie bent u? Naam en straat?

• Welke 3 thema’s wilt u graag bespreken in de meedenkgroep?
• Inrichting 30 km zone / snelheid

• Parkeren 

• Wateroverlast en Hittestress 

• Bomen en Groen 

• Spelen en Ontmoetingsplekken 

• Beeldkwaliteit (inrichtingselementen en materialisering)

• Hoe lang woont u al in de Zeeheldenbuurt  << mentimeter >>



Proces meedenkgroepen

Wat gaan we met elkaar doen?

• In gesprek op buurtniveau en advies geven op buurtniveau – richting geven 

• 3 werksessies: 1e vandaag 17 november - kennismaken en thema’s bepalen

2e bijeenkomst - verdieping op thema’s

3e bijeenkomst - keuzes maken voor nota van uitgangspunten

• In gesprek over wat we gaan aanpakken in de wijk en voorstellen voor oplossingen

• Voorbereiding voor volgende sessie



Rol meedenkgroepen en vervolg

Rol van de meedenkgroep

• Ideeën aandragen – advies geven op buurtniveau – richting geven voor vervolg op straatniveau

• In gesprek met uw buurtgenoten

• Wat vindt u? Welke rol kan de meedenkgroep voor de buurt vervullen?  << mentimeter >>

Vervolg na 3 sessies

• Nota van Uitgangspunten – informatie aan hele buurt – voorleggen aan college en raad

• Nadere uitwerking op straatniveau (voorjaar 2021) met meedenkgroepen in een nieuwe samenstelling 



Toelichting op project en projectgrens

Riolen vervangen en wegen opnieuw inrichten

+ maatregelen nemen voor veranderend klimaat (klimaatadaptatie)

Riool vervangen en herinrichting straten Klimaatverandering: hitte, droogte, wateroverlast



Projectstraten

Molenstraat

Riool:
Bettekamp

Banckertplein

Buitenzorglaan

Concordialaan

Cortenaerstraat

De Ruyterstraat

Evertsenstraat

Graaf Bentincklaan

Karel Doormanstraat

Leendert van Zoelenlaan

Piet Heinstraat 

Ruijsstraat

Slijpkruikweg (zuid tot Bettekamp)

Telefoonweg

Trompstraat

Van Galenstraat

Van Heemskerckstraat

Van Zantenstraat

Veldhuizerweg

Wilterdinkstraat

W.J. Bitterstraat

Bomen:
Cortenaerstraat

Ruijsstraat

Kraatsweg

Van Galenstraat



Opgehaalde reacties (voorbeeld verkeer)



Thema’s / onderwerpen van gesprek

• Inrichting 30 km zone / snelheid
• Veiligheid kruispunten, te hard rijden, verbeteren trottoirs, veiligheid fietsers, klinkers ipv asfalt. 

• Parkeren
• Toevoegen parkeerplaatsen, veiligheid irt parkeren, parkeervergunning, parkeerverbod.

• Wateroverlast en Hittestress
• Wateroverlast bij hevige regenval, afkoppelen regenwater, opvangen regenwater in eigen tuin.

• Bomen en Groen 
• Bomen behouden, oude bomen vervangen door jonge bomen, berken vervangen, verzoek snoei.

• Spelen en Ontmoetingsplekken
• Meer bankjes in de buurt, energiezuinige verlichting, speeltuin vergroenen. 

• Beeldkwaliteit (inrichtingselementen en materialisering) 
• Klinkers ipv asfalt, boomspiegels beplanten, vervangen oude verlichting, extra prullenbakken. 



Inrichting 30 km zone / snelheid

- Geheel klinkerbestrating

- Locaties van drempels en plateaus

- Inrichting 30km weg volgens nationale inrichtingseisen (CROW)

- Doodlopende straten mogelijk op gelijk niveau (geen voetpad)

- Eventueel: type snelheidsremmer, knip, 1-richtingsstraten



Parkeren

- Oplossen parkeervraag: gelijk, minder of meer?

- Keuze uit wegprofiel per straat

- Beperken trottoirs?

- Eventueel: aanpassen vergunningszone 



Wateroverlast en Hittestress 
(in de openbare ruimte)

• Van Knelpunt naar Kansen - Kansrijke locaties in beeld

• Richting geven voor de maatregelen in mijn straat
• Minder verharding, meer ruimte voor groen

• Extreme neerslag tijdelijk bergen (in het groen)

Slijpkruikweg - Veldhuizerweg Banckertplein - Bettekamp



Wateroverlast en Hittestress 
(in de openbare ruimte)

Alle kansen op één kaart

Groene berm met waterberging

Waterberging in groenplantsoen

en versterken biodiversiteit



Bomen en Groen

Het uitgangspunt is behoud van bestaande bomen en het 

versterken van groenstructuren met aandacht voor 

biodiversiteit (ecologie)

• Hoe wordt het bestaande groen gewaardeerd?

• Waar willen / kunnen we groen toevoegen?

• Hoe kunnen we de kwaliteit van het groen behouden / versterken? 

• Hoe kunnen we de biodiversiteit verbeteren / versterken?



Speel- en Ontmoetingsplekken

Denk aan: parken, pleinen, plantsoenen, speelplekken, sportplekken, uitlaatplekken

• Waar liggen kansen voor klimaatadaptatie?

• Waar liggen kansen voor vergroening en biodiversiteit?

• Parkeren vs groen

• Eigen initiatieven

BanckertpleinBettekamp



Beeldkwaliteit 
Uitgangspunten: nieuwe inrichting heeft kwaliteitsniveau “basis”

• Verhardingen / bestratingen (type, kleur, markering)

• Inrichtingselementen (verlichting, bankjes, afvalbakken, bloembakken,  hekwerken)

• Verkeerselementen (bijv. paaltjes en drempels)

• Voorzieningen (bijv. afvalcontainers, laadpalen, nutsvoorzieningen)

Keuzes op hoofdlijnen

• Waar samenhang wenselijk? Zelfde uitstraling, materialen, opbouw profiel etc..

• Waar accent/onderscheid wenselijk (bijzondere plekken, cultuurhistorische routes,..)

• Ruimte voor eigen initiatieven?



Op welke thema’s gaan we focussen?

• Inrichting 30 km zone / snelheid
• Parkeren 
• Wateroverlast en Hittestress 
• Bomen en Groen 
• Spelen en Ontmoetingsplekken 
• Beeldkwaliteit (inrichtingselementen en materialisering)
• … 

<< Keuze via mentimeter >>



Hoe nu verder?

Voorbereiding voor volgende werksessie:

1. Voorbeelden van goede oplossingen per thema
• Wat moet behouden blijven, wat moet echt anders?

• Maak 3 foto’s van dingen in de buurt die behouden moeten blijven
• Maak 3 foto’s van verschillende goede oplossingen voor de gekozen thema’s 

(mag ook in een andere wijk, buurt of stad)

• Mail deze foto’s uiterlijk zondag 29 november naar zeeheldenbuurt@ede.nl, met 
vermelding onderwerp: ‘foto’s – … thema… - zeeheldenbuurt

2. Ga in gesprek met buurtgenoten over deze onderwerpen
• Wat vinden uw buurtgenoten belangrijk?
• Welke oplossingen kunt u samen bedenken?

Volgende werksessie  dinsdag 8 december 19.30 – 21.30 uur via Teams
dinsdag 19 januari 19.30 – 21.30 uur via Teams

mailto:zeeheldenbuurt@ede.nl


Vragen

Meer informatie:

www.ede.nl/Zeeheldenbuurt

http://www.ede.nl/Zeeheldenbuurt

