verslag ontwerp festival de kabel 6 juli 2022
Op woensdagavond 6 juli was
het een drukte van belang in de
kantine van SWV’27. Ruim 60
mensen spraken mee over het
open sportpark dat de gemeente,
SWV’27 en handbalvereniging
Tornado op de Kabel willen
realiseren en over de
woningbouw die op een deel van
de Kabel is gepland.
De betrokkenheid bij de
omwonenden was groot. De
deelnemers deden mee aan
workshops over de woningbouw
en het open sportpak en deelden
hun ideeën, wensen, zorgen en
actieve betrokkenheid.
In deze folder vindt u een kort
verslag van de workshops.
Met al deze ingrediënten gaat
de gemeente aan de slag
om een stedenbouwkundige
inrichtingsschets te maken, dat
na de zomer wordt gepresenteerd
aan de buurt. Aan het einde
van het jaar wordt het plan
voorgelegd aan het college
van B&W en de raad voor
besluitvorming.
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Workshop open sportpark ronde 1a
“(Open) sportpark”

Workshop open sportpark ronde 1b
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Discussie over de verbinding met
het Rosariumpark. Kunnen de
verbindingen vanuit het sportpark
’s avonds (bijvoorbeeld om 23:00)
afgesloten worden? De overlast in het
park wordt nu al niet opgepakt.
Mogelijke functies open sportpark:
• Kinderopvang
• Gebruik door basis onderwijs
• Jeu de Boules
• Plek voor senioren (met bankjes)
• Senioren sport
Toegangen wel open maar verder
hekken rond het sportpark.
Zorg voor voldoende parkeren bij de
sport en de woningbouw.
Dubbel grondgebruik.
Tussen de twee noordelijke velden is
wel ruimte voor een wandelpad maar
niet voor een fietspad.
Betrek het jeugdwerk (MET) bij het
open sportpark.
Het open sportpark moet gericht zijn
op alle leeftijden.
Zorg voor goede verlichting op het
open sportpark.
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Waarom open sportpark nu zo
begrensd? Betrek er (in fase 2)
ook het Rosariumpark bij met de
tennis en padelvereniging. Ook het
gebouw van de sterrenwacht kan (na
een opknapbeurt) vast voor meer
doeleinden worden ingezet.
Mogelijke functies open sportpark:
• Cruyff Court en/of speelveld.
• All round multifunctional
volleyball.
• Bootcamp
• Ruimte voor warming-up bij
handbal veld.
• Kleine speeltuin voor de kleintjes.
• BSO.
• Sportschool de Praktijk kan
lessen op de velden geven.
• Beach volleybal veld.
• In de kantine een sportschool
(commercieel).
Goede toegankelijkheid voor
rolstoelen en kinderwagens.
Kleedkamers ondergronds en kantine
op terp.
Terras bij kantine met zicht op zowel
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•
•

•

handbal als voetbal.
Nul op de meter accommodatie.
Voldoende parkeren en fietsenstalling.
Ruimte houden voor een sporthal
die i.v.m. vergrijzing door ouderen
kan worden gebruikt. Eventueel ook
beschikbaar voor school.
Uitbreiding Rosarium met in-/
uitgangen naar de nieuwe Kabel.
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Workshop open sportpark ronde 2a
“Sport campus”

Workshop open sportpark ronde 2b
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Maak een knarrenhof en verbind het
met de kantine / senioren activiteiten.
Mogelijke functies open sportpark:
• Trimbaan
• Ruimte voor bridge, klaverjas
vereniging.
• Dubbel gebruik handbal velden
bijvoorbeeld als pannaveld.
Het open sportpark moet ook
geschikt en uitnodigend zijn voor
gehandicapten.
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Geluidsarme tribunes en graag niet
richting de Parklaan.
Kantine met goede zonligging en
terras.
Bij de sport ondergronds parkeren
met daarboven groen.
Meerdere plekken om te parkeren en
binnengaan van het sportcomplex.
Een sportschool in combinatie met
een fysio praktijk zou een goede
toevoeging zijn.
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Workshop wonen ronde 1a

Workshop wonen ronde 1b
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Hoogbouw aan sportpark/park zijde.
Hoogbouw maximaal 3 lagen.
Hoogbouw met een parkeerkelder.
Waar komt de ingang van de
woonwijk? Aan de Parklaan of de
Dreef?
Ruimte voor éénpersoonshuishoudens
/ levensloopbestendig.
Groen rondom de nieuwe buurt.
Behoud de bestaande bomen.
Woningen parkeren op eigen terrein.
Is het bestemmingsplan nu al
geregeld? Antwoord nee.
Kan er een Knarrenhof komen? En
woningen voor alleenstaanden en
ouderen.
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Hoogbouw aan sportpark/park zijde.
Groen rondom de nieuwe buurt.
Behoud de bestaande bomen.
Voet-/fietspad door de wijk.
Niet heien maar andere techniek:
voorkom schade aan bestaande
woningen.
Parkeren onder de woningen.
Behoud parkeerplek aan de korte
Dreef naast het monument.
Zorg over de verkeersontsluiting
in de breedste zin: intensiteit van
150(+) auto’s, de snelheid, waar
komt aansluiting van buurt op het
bestaande stratenpatroon.
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Workshop wonen ronde 2a

Workshop wonen ronde 2b
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hoogbouw (4 lagen) bij hoek b-veld
en dan trapsgewijs naar beneden
bouwen.
Groene zone behouden
Past het parkeren er wel in, 150 auto’s
30 km/h zone
Parklaan / korte Dreef opnieuw
inrichten.
Zorg voor een reserve plek die kan
worden ingericht als extra parkeer
plek.
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Hoogbouw aan sportpark/park zijde.
Parkeren onder gebouwen.
Zorg voor:
• Een mix van woningen.
• Een goede aansluiting van de
buurt op de omgeving.
• Voldoende parkeren bij sportpark.

• Goede aansluiting van de buurt
op de omgeving
• Voldoende parkeren bij sportpark

