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Agenda voor vanavond
Welkom! 

Afstemming met bewoners

Huiswerkopdracht meedenkgroep

• Reacties op overzichtskaarten en aangeleverde informatie van bewoners

Huiswerkopdracht gemeente

• Mogelijkheden voor Shared Space

Input voor de Nota van Uitgangspunten/Startnotitie

1. Uitgangspunten bespreken per thema

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

Hoe nu verder en afsluiting



Afstemming met bewoners

Waarom keuzes in Mentimeter in de meedenksessies?

• Peilen hoe bewoners over deze onderwerpen denken

• Informatie ophalen en belangrijke aandachtspunten verwerken in de uitgangspunten

• Aanscherpen van uitgangspunten: wat is de ondergrens en bepaalt gemeente, waar is een 
keuze mogelijk?

• Keuzes uit de sessies worden niet rechtstreeks opgenomen in de Startnotitie

Spelregel:

Als bewoners er binnen een straat niet uitkomen heeft de gemeente de doorslaggevende stem.

Voorbeeld:

Vraag in 2e sessie: Boomkeuze in de straat. Veel of weinig diversiteit?

Antwoord: 50/50 uit poll, maar algemene wens lijkt toch meer zo min mogelijk variatie.

Uitgangspunt wordt dan: 

• Diversiteit in de beplanting is van belang voor duurzaamheid en biodiversiteit 

• Gemeente bepaalt per type straat of cluster de minimale mate van diversiteit in 

beplanting en doet een voorstel en waar mogelijk een alternatief voorstel met andere 

soorten en/of meer diversiteit.

• Bewoners bepalen welk voorstel hun voorkeur heeft.



Afstemming met bewoners

Ideeën en wensen van bewoners

• Mogelijkheden shared space en woonerf

• Clustering

• Wel/geen vergunning parkeren

• Eenrichtingsverkeer 

• Aanduiding parkeren

• Kleurgebruik

• Bebording

• Riolering

• Afhaalplaatsen afval

• Graskeien

Komt in deze presentatie verder aan de orde 



Afstemming met bewoners
Ideeën en wensen voor specifieke locaties binnen 
de buurt

• ideeën voor inrichting 

• bomen op bepaalde plek 

• knelpunten in de straat 

• een trottoirsituatie aanpassen 

• ideeën voor waterberging etc...

Goede input voor het vervolg. Deze reacties nemen 
we mee bij de uitwerking op straatniveau

Opmerkingen over kabels en leidingen

Leggen we voor aan betreffende disciplines en 
nemen we mee



Huiswerkopdracht meedenkgroep
Kaarten: knelpunten en kansen

• Geen reacties

• Kaart is niet 
aangepast



• Geen reacties

• Mogelijke locaties 
voor initiatieven 
buurt toegevoegd

Huiswerkopdracht meedenkgroep
Kaarten: water, groen, parkeren



• Reacties t.a.v. wijze 
snelheid remmen

• Kaart is hierop 
aangepast

1. Basis = plateaus

2. Daarnaast 

aanduiding  
verkeersremmende
maatregel

Huiswerkopdracht meedenkgroep
Kaarten: snelheidsremmers



Huiswerkopdracht gemeente

Verkennen mogelijkheden Shared Space

• Shared Space concept (grote ruimten)

• Woonerf vs shared space

• Voorbeeld woonerf en shared space

• Impressie shared space in 
Zeeheldenbuurt

• Voor- en nadelen gelijkvloerse inrichting

• Straten die in aanmerking komen voor 
gelijkvloerse inrichting



Shared space concept (grote ruimten)

Domplein, Utrecht Veerpont, Amsterdam CS

Idee van shared space: gelijkvloerse inrichting met zo min mogelijk sturende straatinrichting. Hierdoor moeten 

verkeersdeelnemers in verschillende richtingen hun eigen route kiezen, beter op elkaar letten en rekening houden met elkaar. 

Dit gedrag creëert meer verkeersveiligheid. 

Er is wel enige drukte nodig om de snelheid te minderen en er moet geen dominant verkeerstype zijn.



(Woon)erf vs shared space

Woonerf

• 15 km per uur (stapvoets), door inrichting afgedwongen

• Verplicht parkeren in vakken

• Om de 50 meter een wegverspringing

• Geen onderscheid tussen trottoir en rijbaan (gelijkvloerse inrichting)

• Voetgangers en spelende kinderen zijn over de hele wegbreedte toegestaan

• Verkeer is juridisch geregeld

Shared Space

• Zo min mogelijke sturende straatinrichting

• Meestal gelijkvloerse inrichting

• Ontbreken van verkeer regulerende maatregelen

• Geen strikte scheiding verkeersdeelnemers

• Geen juridische status

• Mengen van verkeers- en verblijfsfuncties



Voorbeeld woonerf en shared space

Shared Space - Kampstraat, Ede (30 km):Woonerf-inrichting (15km):



Impressie klassieke straatinrichting



Impressie gelijkvloers



Impressie gelijkvloers



Kansen en knelpunten van 
gelijkvloerse inrichting

Kansen

• Meer alertheid

• Veel ruimte voor verblijven en spelen

• Gelijkwaardigheid verkeer

• Kan verkeersveiliger zijn

• Minder verkeersstraat, meer woonkarakter

Knelpunten

• Bij hoge parkeerdruk verdwijnt veilige effect

• Geen aparte ruimte voor kwetsbare 

verkeersdeelnemers 

• Meer verkeerbelasting in andere straten 

• Meer parkeerbelasting in andere straten

• Waterberging is lastiger

• Gelijkvloerse inrichting is geen garantie voor lage 

snelheid



Mogelijk gelijkvloerse, want

- Geen doorgaand autoverkeer

- Geïsoleerde straten

- Hulpdiensten minder van 
belang

Niet gelijkvloers, want

- Verbindingsweg

- Verkeersdoorstroming is 
dominant

- Verblijfsfunctie raakt 
ondergesneeuwd, geen 
gelijkwaardigheid

Mogelijkheden gelijkvloerse inrichting t.a.v. verkeer



Thema’s

• Verkeer & straatinrichting

• Verblijfsplekken 

• Beplanting & klimaat

Wat zijn uitgangspunten?

• Uitgangspunten zijn de basis voor de verdere uitwerking.  De hoofdkeuzes die gemaakt worden, op 

basis waarvan verder uitwerking plaatsvindt. 

• Binnen die gekozen kaders wordt de inrichting van de straten verder ontworpen. 

Input voor de Nota van Uitgangspunten / 
Startnotitie



Beleidsuitgangspunten

• Toegankelijkheid van trottoirs  voor alle gebruikers (opritjes, geen obstakels,…)

• CROW richtlijnen voor wegontwerp en DIBOR handboek voor gemeentelijke 

inrichtingsrichtlijnen.

• Parkeerbeleid: loopafstand 100 meter tot parkeerruimte is acceptabel. 

• In oude wijken is er geen garantie dat we de huidige parkeernormen kunnen realiseren. 

• Geen nieuwe uitritten als dit ten kosten gaat van parkeerruimte. Er worden geen 

vergunningen afgegeven voor parkeren in de voortuin.

• Alle wegen worden in klinkers uitgevoerd.

• Herhalingsborden in de wijk worden niet toegepast.  

Verkeer / parkeren



Algemene richtlijnen & randvoorwaarden 

• Herkenbare entrees van de 30 km/u-zone 

• De snelheid van 30 km/u moet redelijkerwijs uit de weginrichting volgen. 

• De wegprofielen zijn toegankelijk voor hulpdiensten en ACV, minimaal 350 cm breed en 

voldoende manoeuvreerruimte. 

• Minimaal 1 trottoir per straat dat voldoet aan eisen toegankelijkheid minder validen, min 150 

cm breed. 

• De huidige knips blijven bestaan, met aandacht voor vormgeving

• Er worden geen nieuwe wegaansluitingen op de omliggende hoofdwegen gerealiseerd.

• Terughoudendheid met toepassen van knips en 1-richtingsstraten

• Terughoudendheid met uitbreiden vergunningszone

Verkeer / parkeren



Uitgangspunten voor de startnotitie iom 
meedenkgroep

• De straat is veilig en toegankelijk voor alle gebruikers

• Plateaus als basis voor snelheidsremmers (zie visiekaart 

snelheidsremmers)

• Parkeren in principe zoveel mogelijk oplossen in eigen 

straat

• Bij hoge parkeerdruk en tekort aan ruimte in overleg met 

bewoners bekijken of parkeerbehoefte opgelost kan 

worden in aangrenzende straten

Verkeer en straatinrichting



Peiling: 1-richtingsweg en vergunningparkeren

Peiling: Hoe denkt u over 1-richtingsverkeer?

1. Geen goed idee, overal 2 richtingen houden. 

2. Ja prima oplossing om meer ruimte te creëren voor parkeren

3. Ja prima oplossing om minder doorgaand verkeer te hebben

4. Anders,… 

Peiling: Hoe denkt u over vergunning parkeren ?

1. Prima zoals het is

2. Minder is gewenst

3. Uitbreiden is gewenst

4. Anders,…



Uitgangspunten voor de startnotitie iom meedenkgroep

• Gelijkvloerse inrichting is bespreekbaar voor een deel van de straten 

(zie visiekaart gelijkvloerse inrichting)

• Verharding wordt zoveel mogelijk beperkt. 

• Waar mogelijk wordt ruimte gecreëerd voor vergroening voor 

versterking van de biodiversiteit en klimaatadaptatie

• Er wordt voldoende ruimte gecreëerd voor bestaande bomen én 

veilig wandelen

• De opbouw van het wegprofiel ligt nog niet vast, dit wordt in overleg 

met de bewoners (overlegclusters) bepaald.

• Elke straat is maatwerk. Binnen elke straat zijn er specifieke 

knelpunten, wensen/ideeën van bewoners

• De hele straat wordt op eenzelfde manier ingericht. 

Verkeer en straatinrichting



Vind u samenhang in de inrichting van de buurt belangrijk? 

Opties

1. Ja, graag zoveel mogelijk samenhang in de buurt

2. Nee, elke straat mag anders ingericht zijn

Op welke elementen wilt u graag keuzevrijheid voor de eigen straat? 

Open vraag

Peiling: Samenhang en keuzes



Uitgangspunten Beplanting

Uitgangspunten beleid

• Ruimtelijke uitgangspunten uit de ‘Stadsvisie 
Ede’ en de ‘Visie Openbare Ruimte’ 

• Uitgangspunten uit groenbeleid

• Richtlijnen dibor, handboek bomen en beheer

Algemene randvoorwaarden en richtlijnen

• Behoud en duurzame instandhouding van 
bestaande bomen en het versterken van 
waardevolle (hoofd)groenstructuren en 
wijkgroen

• Bij nieuwe beplanting wordt ingezet op het 
creëren van diversiteit met aandacht voor de 
juiste soort op de juiste plek, ecologie en 
klimaatbestendigheid

• Bij nieuwe beplanting wordt ingezet op een 
minimale diversiteit in plantsoorten binnen 
een gebied conform de uitgangspunten in 
beleid i.h.k.v. biodiversiteit, ziektes en plagen 
en klimaatadaptatie



Beplanting

Uitgangspunten voor de startnotitie iom meedenkgroep

• Behoud en duurzame instandhouding van bestaande bomen en ruimte voor bestaand groen 
en vergroening

• Bij nieuwe beplanting wordt ingezet op het creëren van diversiteit

• De gemeente bepaalt welke soorten geschikt zijn en de minimale mate van variatie die 
vereist is

• De gemeente doet afhankelijk van de opgave per type straat of per cluster een voorstel en 
geeft waar mogelijk een alternatief waaruit de buurt kan kiezen



Peiling: Beplanting

Wat vindt u belangrijk bij de keuze voor bomen?

1. Ecologisch waardevolle soorten 
(biodiversiteit)

2. Herfstkleuren

3. Bloesembomen

4. Vruchten

5. Klimaat (verkoeling door verdamping en 
schaduwwerking en verbeteren van 
infiltratie)

6. Anders, nl …..



Wateroverlast, verdroging, hittestress

• Zoveel mogelijk inzetten op vergroenen en creëren waterberging waar 
dat kan om verdroging tegen te gaan.

• Groene ruimte zoveel mogelijk benutten voor waterberging bij hevige 
neerslag om overlast te beperken. 

• Bij rioolvervanging wordt hemelwater afgekoppeld en geïnfiltreerd in 
de bodem.

• Groen inzetten om hittestress tegen te gaan door verkoeling en 
schaduwwerking. 

Uitgangspunten klimaat



Uitgangspunten voor de startnotitie iom meedenkgroep

Verblijfsplekken

Bij verblijfsplekken wordt ingezet op het versterken van de 

biodiversiteit, vergroening en klimaatadaptatie. 

Spelen en ontmoeten

• Ruimte bieden voor initiatieven uit de buurt. Bijvoorbeeld 

voor recreatie, spelen en ontmoetingsplekken. 

• Gezamenlijk aan de slag. Gemeente faciliteert waar 

mogelijk

Uitgangspunten verblijfsplekken



Uitgangspunten bestrating en 
straatelementen

Onderwerpen

• Materialen

• Verbijzonderingen

• Hergebruik materialen

• Verlichting

• Overige elementen



Peiling: bestrating

Uitgangspunten

• Bestrating krijgt basiskwaliteit 

• In de buurt wordt zoveel mogelijk dezelfde kleur 

toegepast i.v.m. samenhang, kosten en 

duurzaamheid

Peiling kleur bestrating

Opties

1. Eén kleur voor de hele wijk

2. kleur afhankelijk van type profiel 

(gelijkvloers/traditioneel)



Peiling Kleurkeuze

Welke kleur zou u graag op de rijbaan zien?

Open vraag



Peiling parkeeraanduiding

Uitgangspunt parkeren:

• Overal op dezelfde manier markeren

• Alleen aanduiden waar noodzakelijk

Aanduiding parkeren (waar nodig)

Opties

1. Minimale markering

2. Duidelijk parkeervakken (+plaatje)

3. Gescheiden parkeerstrook



Peiling: graskeien

Uitgangspunt:

Graskeien: alleen standaard en alleen op 

gebruiksluwe/parkeerluwe locaties

Graskeien

Opties

1 Toepassen waar mogelijk - zoveel mogelijk groen

2 Niet toepassen bijv. i.v.m. begaanbaarheid



Peiling Hergebruik materialen 

Wens uit de buurt

Hergebruik van materialen

Waar denkt de buurt dan aan?

Bijvoorbeeld

• Mozaïektegels weer terug op oude plek of elders?

• Goede trottoirtegels weer terug in de straat? 

• Trottoirtegels benutten voor andere toepassingen? Bijvoorbeeld zitelementen in het groen

• Trottoirtegels voor eigen gebruik in tuin o.i.d?

• Hergebruik gebakken klinkers ter plekke of op bijzondere plekken?

• Anders namelijk….

Open vraag



Bijzondere plekken

Wat vindt u bijzondere 
plekken in de wijk die een 
verbijzondering in de 
materialisering zouden 
moeten krijgen?

Open vraag

Peiling thema ‘Verbijzonderen’



Peiling: Verlichting

Uitgangpunt

• De bestaande verlichting mast en armatuur blijft 

gehandhaafd

• Kapotte verlichting wordt vervangen door ledlampen

• Er is geen budget voor extra toevoegingen

Wat wil de buurt?

Opties

1. Hergebruik: handhaven huidige verlichting is prima.

2. Alles vervangen. Eenheid is belangrijk.



Overige elementen

Beleidsuitgangspunten

• Er wordt uitgegaan van standaard elementen

• Vanuit de gemeente is er geen budget voor extra bankjes, 

afvalbakken e.d. 

• Andere of extra elementen zijn mogelijk op eigen initiatief en 

kosten bijv. via Ede Doet.

• Afvalbakken kunnen aangevraagd worden, maar dit gebonden 

aan regels voor legen en schoonmaken door bewoners zelf

• Het plaatsen van nieuwe bankjes alleen in samenspraak met de 

omgeving.



Voorstel: 4 overlegclusters van straten



Hoe nu verder?

Nieuwsbrief aan inwoners Zeeheldenbuurt
• Stand van zaken + resultaten meedenkgroepen
• Vervolgstappen en planning

Concept Startnotitie (nota van uitgangspunten)
• Visie en keuzes voorleggen aan college en raad
• Basis voor verdere uitwerking op straatniveau en uitvoering

Inspiratiesessies?
• Informatiesessies (digitaal) - uitgangspunten in context en samenhang kunnen 

beoordelen
• Inzicht in gevolgen van bepaalde keuzes voor verschillende thema’s, bijvoorbeeld:

• Shared Space – Duurzaam Veilig
• Oplossingen voor verminderen parkeerprobleem, zoals een deelauto voor de buurt
• Bomen, groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie 

Meedenkgroepen op straatniveau
• Per cluster van straten meedenken over herinrichting



Vragen / opmerkingen?

Meer informatie:

www.ede.nl/Zeeheldenbuurt


