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8 december 2020 – meedenksessie 2



Agenda voor vanavond

Welkom! 

Doel van vanavond

Huiswerk

Beelden uit/voor de buurt

Thema’s Groen en Parkeren (buurtniveau)

Kaarten, kaders en uitgangspunten, voorbeelden en oplossingsrichtingen + keuzes

Thema inrichting 30 km zone / snelheid (buurtniveau)

Kaarten, kaders en uitgangspunten en voorbeelden + keuzes

Reacties op 2 visiekaarten (met buurtbewoners) en vervolg 3e meedenksessie



Doel van vanavond

Verdieping top 3 thema’s die in de eerste sessie benoemd zijn:

• Parkeren

• Inrichting 30 km zone / snelheid

• Wateroverlast en Hittestress 

• Bomen en Groen 

• Spelen en Ontmoetingsplekken 

• Inrichtingselementen en Materialisering

De overige onderwerpen worden binnen deze thema’s ook geraakt.



Huiswerk: 
Beelden uit/voor de buurt

Behouden: historie, rust en open groene ruimtes, zoals 
Bankertplein, Slijpkruikgebied, etc. 

Oplossingen: meer groen, bloembakken als 
verkeersremmers, wadi’s, wateroverlast in 
verschillende straten.

Veranderen: parkeeroverlast op trottoirs en nabij 
kruispunten, regenwater infiltreren/opvangen ipv
afvoeren.



Huiswerk:
Beelden uit/voor de buurt

Behouden: mozaïektegels, ontmoetingsplekken, 
spelen en groenfunctie vijver, pleinen en 
plantsoenen

Oplossingen: stoeploze straat, mooier maken 
straatbeeld in materialen en kleurgebruik. 

Veranderen: groenstrook langs het spoor, 
verbeteren biodiversiteit, waterbeheer.



Opgavekaart



Thema’s Groen en Parkeren (buurtniveau)

• Bomen en groen

• Straatprofiel

• Parkeren en groen

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



Thema’s Groen en Parkeren (buurtniveau)

Bestaande situatie



Ga naar: menti.com
Vul de code in: 171498



Thema’s Groen en Parkeren (buurtniveau)

Knelpuntenkaart



Thema’s Groen en Parkeren (buurtniveau)

Overzichtskaart groen/parkeren



Specifieke plekken

Inzetten op biodiversiteit, vergroening en klimaat

• Banckertplein

• Hendrik Stafweg

• Skatebaan e.o.

• Entree Slijpkruikweg/Veldhuizerweg

Ook initiatieven uit de buurt?

Bijvoorbeeld voor recreatie, spelen en 

ontmoetingsplekken

Dan gezamenlijk aan de slag

Gemeente faciliteert waar mogelijk

Kaders voor thema ‘bomen en groen’



Voorbeeld: Bettekamp-De Ruyterstraat



Straten

Waar mogelijk inzetten op vergroening en versterking van de biodiversiteit

• Ruimte binnen straten creëren en benutten 

• Bestaande bomen krijgen de ruimte

• Inzetten op diversiteit bij nieuw te planten bomen en beplanting

• Keuze nieuwe bomen en planten per straat bepalen 

• Keuze uit beperkt aantal soorten die door de gemeente worden aangedragen

Kaders voor thema ‘bomen en groen’



Boomkeuze in de straat

Opties

1 Binnen de straat zo groot mogelijke diversiteit aan bomen

2 Binnen de straat diversiteit zo beperkt mogelijk houden

Onderbeplanting in de straat

Opties

1 Voornamelijk lage beplanting

2 Ook mogelijkheid voor hoge heesters (>2m hoog)

Keuzes thema ‘bomen en groen’



Ga naar: menti.com
Vul de code in: 171498



Alle straten: Inzetten op optimalisatie wegprofiel 

t.b.v. parkeren, trottoir en groen

Verbeteren inrichting straat

• Voor iedereen goed toegankelijk 

• Zoveel mogelijk de juiste maat voor de juiste functie
o Voldoende brede parkeervakken
o Bomen krijgen een boomvak
o Te brede straten versmallen 
o Minimale breedte trottoir, minimaal aan 1 zijde
o Rijbreedte brandweer is minimaal 3,5 meter.

• Parkeerruimte is helder aangegeven

• Waar mogelijk ruimte creëren voor vergroenen en biodiversiteit

Elke straat is maatwerk!

Kaders voor ‘straatprofiel’



Voorbeeld: Evertsenstraat



Voorbeeld: Karel Doormanstraat



Voorbeeld: van Galenstraat



Voorbeeld: Hendrik Stafweg



Parkeren

Opties

1. Parkeren moet altijd op straatniveau plaatsvinden?

2. Parkeren mag ook verhoogd (op trottoirniveau) 

plaatsvinden

Trottoir in de straat

Opties

1. Aan beide zijden een smaller trottoir

2. Aan een zijde een breder trottoir 

Keuzes thema ‘straatprofiel’



Ga naar: menti.com
Vul de code in: 171498



Thema’s Groen en Parkeren (buurtniveau)

Overzichtskaart groen/parkeren



Optie 1 - Parkeren zoveel mogelijk oplossen in de buurt als geheel (bijv. parkeeroverloop)

Consequenties: 

• Auto's verdeeld over de buurt

• Iets verder lopen naar de auto

• Meer ruimte voor vergroening in iedere straat

Totaal: zoveel mogelijk gelijkmatige verdeling verharding en vergroening in de wijk

Optie 2 - Parkeren zoveel mogelijk oplossen in eigen straat

Consequenties: 

• Parkeren zoveel mogelijk voor de deur

• Drukke straten: veel auto’s, veel verharding en minder ruimte voor groen

• Minder drukke straten:  veel ruimte over voor groen

Totaal: ongelijke verdeling verharding en vergroening in de wijk

Alternatieve parkeeroplossingen

Deelauto's en ... ?

Keuzes voor thema ‘parkeren en groen’



Ga naar: menti.com
Vul de code in: 171498



Thema inrichting 30 km zone / snelheid (buurtniveau)

Kaart met snelheid overschrijding Zeeheldenbuurt (obv V85-waarde)

Bron: Viastat, snelheden maand november 2020



Thema inrichting 30 km zone / snelheid (buurtniveau)

Kaders 30 km zone - wijze van versterken 
- Geen herhaling 30 km borden
- Circulatieplan: huidige situatie (1-richtingstraat liever niet)
- Klinkers toepassen
- Handhaving beperkt
- Obstakels verwijderen

Keuze snelheidremmers: focus op verkeersplateaus
- meest effectief
- meeste gevaar is bij kruispunten
- maakt oversteken voetgangers comfortabeler
- kost geen extra ruimte
- ontmoedigt parkeren op/dichtbij kruisvlak

Andere type snelheidsremmers zijn niet uitgesloten



Ga naar: menti.com
Vul de code in: 171498



Overzichtskaart Snelheidsremmers
Thema inrichting 30 km zone / snelheid (buurtniveau)



Keuzes thema ‘snelheidsremmers’

Ga naar: menti.com
Vul de code in: 171498



Wateroverlast

- Riolering oud / slecht:  vervangen riolering

- Wateroverlast:  Wegnemen / verminderen wateroverlast. 

(ook buiten rioolopgave-gebied bijv. Witte de Witstraat, Slijpkruikweg)

Klimaat

- Zoveel mogelijk inzetten op vergroenen en creëren waterberging waar dat kan

- Voorkomen verdroging: inzetten op duurzaam behoud van het groen

Uitgangspunten wateroverlast en klimaat



Keuzes thema ‘wateroverlast en klimaat’

Ga naar: menti.com
Vul de code in: 171498



Reacties op 2 overzichtskaarten: 
ook van buurtbewoners

Veel informatie! Laat dit even inwerken en bekijk de visie kaarten ook met buurtgenoten.

Geef ons een reactie op de overzichtskaarten, het liefst van zoveel mogelijk mensen.



Vervolg 3e meedenksessie

Uitgangspunten bepalen voor de Nota van Uitgangspunten/Startnotitie

1. Uitgangspunten bepalen t.a.v groen/parkeren/30km

2. Uitgangspunten bespreken t.a.v. bestrating, eenheid/samenhang en waar 
verbijzonderingen 

3. Beoordelen vier clusters van straten voor verdere uitwerking op straatniveau

Huiswerk voor volgende werksessie:

Ga in gesprek met buurtgenoten over:
• Overzichtskaart parkeren & groen
• Overzichtskaart snelheidsremmers

Mail opgehaalde en eigen reacties voor 11 januari naar: zeeheldenbuurt@ede.nl, 
onderwerp: ‘uitgangspunten zeeheldenbuurt’

Volgende werksessie – di 19 januari di 26 januari - 19.30 – 21.30 uur via Teams

mailto:zeeheldenbuurt@ede.nl


Vragen / opmerkingen?

Meer informatie:

www.ede.nl/Zeeheldenbuurt

http://www.ede.nl/Zeeheldenbuurt

