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Werkgroep omgeving IKC Zevensprong 

 

Datum overleg : donderdag 31 maart 2022 

Tijd : 19.00 uur  

Locatie bespreking : Haktol    

Aanwezig : Gemeente, werkgroep, omwonenden 

 

 

01 Parkeren en verkeer Actie 

 Parkeeronderzoek toont veel parkeerplaatsen in de omgeving (150m vanaf school) daarom 
minder noodzakelijk. Geen parkeren op terrein school.  

 

 Kiss en ride schuin parkeren en iets smaller. Trottoir er bij. 1 parkeer plaats er af. Tegenover 
Speelheiderhof  paar parkeerplaatsen er bij. 

 

 Schoolzone ingetekend om snelheid omlaag  

 Fietspad haasje over iets verlegd  

 Miva parkeren ook ter plaatse van kiss en ride  

 Fietsparkeren tegenover haasje over  

 

02 Groen  

 Bomen t.o. Haasje Over is het mogelijk om bomen weg te halen die weinig potentie hebben die 
zich beperkt ontwikkelen (stam met paar takken). En zodoende ruimte te maken voor de 
andere bomen om beter te kunnen groeien. Vooral tegenover wadi staan boompjes erg dicht 
op elkaar. Verzoek is om hier terugkoppeling door omwonenden op te geven (via werkgroep of 
bewonersoverleg.  

Buurt 

 Ook is er een optie om een van de twee voetpaden langs Landveroveren op te offeren voor 
een groenstrook.  

Buurt  

 

03 IKC toelichting/ aandachtspunten Actie 

 Hoe omgaan met hekken i.v.m. hangjongeren? Willen we het minimaliseren door hekken, 
handhaven, weinig plekken creëren? Of is het een mogelijkheid om het te faciliteren? Mening in 
de wijk is eenduidig (niet faciliteren). Gemeente en Zevensprong willen dit nader bekijken en 
bespreken met elkaar in aparte setting, samen met omwonenden, wijkcoördinator, agent, 
jongeren e.d. zelf.  

 

 Meningen zijn verdeeld.   

 Met professionals bij elkaar die de materie rondom hangjeugd goed kennen. Goed beslagen 
ten ijs met mogelijke werkwijze hoe ‘hangen’ te faciliteren is. En ook de mogelijkheid, te allen 
tijde, open houden om dit vooral niet te faciliteren. Mogelijk andere oplossing en zienswijze leidt 
tot betere resultaten. 

 

 Aan Geert gevraagd om informatie rondom klachten en meldingen bij Politie op halen en / of uit 
eigen archief.  

Gemeente 

 Eerder gehad over hek bij entree voetbalveld (net als bankjes) vanwege ontsluiting, om dit niet 
via het veld te laten plaatsen 

Zie overleg 
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