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DOEL: Besluiten
 Het college is bevoegd het definitief ontwerp vast te stellen en in te stemmen met de in deze nota

benoemde investeringen voor het uitvoeringsjaar 2011. Het hiervoor benodigde budget is
gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.

 Het college stuurt het besluit ter informatie naar de commissie Beheer om de raad te informeren
over de besteding van de middelen.
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Onderwerp: Van Kinsbergenplein - vaststellen definitief ontwerp (DO)
Reg. Nummer: 2011/118394

1. Inleiding
De groenvoorziening en verharding van het Van Kinsbergenplein is aan vervanging
toe.
Het plan voorziet in een totale herinrichting. Door de herinrichting wordt de
openbare ruimte technisch weer op normniveau gebracht. Tevens wordt eenvoudige
wijze een impuls gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit.
De gekozen materialen zijn eenvoudig maar doelmatig. De kracht van het plan zit in
de speelsheid van het ontwerp. Het definitief ontwerp is met inspraak tot stand
gekomen.

2. Besluitpunten college
1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief

ontwerp (DO) voor de herinrichting van het Van Kisbergenplein vast.
2. De totale kosten van het besluit bedragen € 40.000,-. De exploitatiekosten

van dit besluit worden gedekt uit ‘Intensivering Openbare Ruimte’ (IOR).
3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Beheer.
4. De betrokkenen, buurtbewoners en de wijkraad Zuid-West ontvangen na

besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
De herinrichting van het Van Kinsbergenplein beoogt het op normniveau brengen
van de openbare ruimte, waardoor de beheersbaarheid (effectief beheer),
beeldkwaliteit en belevingswaarde worden verbeterd. De openbare ruimte wordt
een prettige en veilige leefomgeving.

4. Argumenten
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid.

Het DO past in het ingezet beleid. Het plan draagt bij aan het behalen van de
programmadoelstellingen van het programma 9 (kwaliteit fysieke
leefomgeving).

1.2 De openbare ruimte wordt op normniveau gebracht
Door de integrale aanpak zijn inrichting en beheer van verhardingen,
groenvoorzieningen en overige elementen op elkaar afgestemd. De
herinrichting draagt bij aan het inlopen van achterstallig onderhoud.

Ontwerp
Het definitief ontwerp (bijlage A) is tot stand gekomen op basis van gemeentelijke
kaders en de reacties ontvangen bij de inspraak. Het ontwerp beoogt de samenhang
tussen inrichting, gebruik en gewenste uitstraling.

Collegebesluit
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Groen
Om het plan te kunnen realiseren moeten 4 bomen worden gekapt. Daarentegen is
in het plan een herplant van 3 nieuwe bomen voorzien. Na vaststelling van het DO
wordt de kapvergunning aangevraagd. De groentoets vormt een onderdeel van de
aanvraag.
Ter bescherming van het groen en om parkeren op het plein tegen te gaan, wordt
een verhoogde band aangebracht rondom het plein.

Duurzaam Haarlem
Het vrijkomen van afvalstoffen bij aanleg, gebruik en beheer wordt beperkt. Waar
mogelijk worden vrijkomende materialen hergebruikt.
Gestreefd wordt het werk te realiseren met een gesloten grondbalans. Waar nodig
wordt arme grond verrijkt met organische meststoffen.
De inrichting van de openbare ruimte is afgestemd op het gebruik en effectief
beheer, zodanig dat hinder van bijvoorbeeld zwerfvuil en onkruid wordt
voorkomen.
De toegepaste materialen hebben naast een lange levensduur, ook een lange
levensduur voor wat betreft ontwerp en kleurstelling. Deze levensduur sluit aan bij
de beoogde levensduur van de openbare ruimte.

Resultaten van participatie en inspraak
Voor de herinrichting van het plein is een voorlopig ontwerp (VO) gemaakt, waarop
geen participatie heeft plaatsgevonden. Wel bood het VO nog enige ruimte voor
aanpassingen. Belanghebbenden hebben door middel van reguliere inspraak de
gelegenheid gehad te reageren op het plan.
Het VO heeft van 22 februari t/m 7 april 2011 ter inzage gelegen. Daarnaast is er op
8 maart 2011 een inloopavond georganiseerd. Het plan is bij de inspraak positief
ontvangen. De inspraakreacties zijn verwerkt in het DO of gemotiveerd afgewezen.
Naar aanleiding van de ontvangen inspraakreacties is het ontwerp op enkele punten
aangepast Voor een volledig overzicht van de ontvangen reacties en beantwoording
wordt verwezen naar bijlage B.

Financiën
De projectkosten worden geraamd op €40.000,-. Het besluit wordt gedekt uit de
volgende posten:
DEKKING 2011 2012 2013
-
Totaal routinematige investeringen 0 0 0

IOR – Intensivering openbare ruimte
(productnummer 090203)

40.000 0 0

Totaal exploitatiekosten 40.000 0 0

Totaal 40.000

De totaal geraamde kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT)
vallen binnen de gestelde norm van 25%.
Er is geen toename van het totale areaal. De onderhoudskosten na herinrichting
zullen per saldo gelijk blijven en worden binnen de huidige budgetten gedekt.
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Communicatie
Bij de technische uitwerking van het plan wordt een communicatieplan opgesteld.
Voorafgaand aan de uitvoeringsfase zal communicatie plaatsvinden. Het accent ligt
daarbij op de informatieverstrekking. De wijze van communicatie over de
uitvoering wordt in overleg met het bureau Communicatie nader uitgewerkt.

5. Kanttekeningen
Spelen
Uit de ontvangen inspraakreacties kwamen suggesties naar voren voor het
realiseren van natuurlijke speelvoorzieningen. Dit is echter niet te realiseren met het
hergebruiken van het hout wat vrijkomt. Daarnaast zou dit ten koste gaan van het
groene karakter van het plein. Derhalve is het natuurlijk spelen niet meegenomen in
de verdere uitwerking van het plan

6. Uitvoering
Het DO voor de herinrichting van het Van Kinsbergenplein wordt vastgesteld om
daarmee de ontwerpfase af te ronden. Op basis van dit ontwerp kan het werk
aanbesteed en vervolgens uitgevoerd gaan worden. Volgens planning zal het werk,
onder voorbehoud van de benodigde vergunningen, oktober 2011 worden gegund
en aansluitend van start gaan. De civieltechnische werkzaamheden duren ongeveer
1 maand. De aanplant van de groenvoorziening zal plaatsvinden in het plantseizoen
2011-2012.
De periode tussen het vaststellen van het DO en de start van de uitvoering is nodig
om de voor de uitvoering benodigde vergunningen te verkrijgen, een technische
omschrijving op te stellen, een aannemer het werk te gunnen, materialen te
bestellen, e.d.

7. Bijlagen
A. Definitief Ontwerp (DO), d.d. 11-05-2011, tekeningnummer 5442-C05
B. Inspraakreacties en antwoorden, d.d. 11 mei 2011

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Datum: 11 mei 2011

Vraag Antwoord gemeente Vraagsteller

Algemeen

Positief
 Prima plan, past goed bij de buurt, Karakter van

plein is goed behouden gebleven
 Fijn dat plein wordt opgeknapt na jaren achterstallig

onderhoud
 Over het algemeen prachtig ontwerp
 Leuk, speels ontwerp, zal zeker een verbetering zijn
 Mooie comfortabele bankjes

2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 11, 13, 15,
16, 17, 18

Negatief
 Slecht plan / onnodig: niets mis met huidige indeling,

m.n. plaats vuilcontainers met brievenbus is heel
goed / geldverspilling; gemeente heeft jaarlijks geen
€ 1.000 beschikbaar voor onderhoud; bewoners
moeten dat zelf doen. Voor kosten herindeling
kunnen tientallen jaren onderhoud worden verricht.

 Onnodige uitgave in tijd van bezuinigingen, geld
beter besteden aan veiligheid of schoonhouden
fietspaden

 Plein wordt hoofdzakelijk gebruikt door kinderen,
dus zal niet lang netjes blijven

 Over bepaalde punten is niet nagedacht
 Plan al te rigoreus

Het is jammer dat u dit zo ervaart. Het Van Kinsbergplein wordt
aangepakt met de intentie om het groene karakter van het plein te
behouden. De nieuwe indeling van het plein en de beplantingskeuzes
zijn gemaakt op basis van de randvoorwaarden. Het nu achterstallig
onderhouden groen moet omgevormd worden naar een goed
beheerbaar en goed te onderhouden groene inrichting.

1, 11, 14
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Toegankelijkheid, Verkeer & Parkeren

Toegankelijkheid
 Voor sommige bewoners plein gedeeltelijk meer

afgesloten dan daarvoor door verplaatsing van weg
en aanleggen van bankjes: niet wenselijk.

 Looppatroon behouden
 Graag paadje/opgang naar plein vanaf hoek Van

Kinsbergerstraat. Grootste ‘loop’ op plein is v.a. de
Van Kinsbergenstraat/-plein (nr 1 / 2) richting Ter
Heiderstraat (speeltuin/bakker/school etc.) en terug.
Tevens prettiger voor de afvalbakken

Het parkachtige plein heeft krijgt een nieuwe indeling maar blijft
echter vanaf alle zijdes toegankelijk. De loopafstanden krijgen
nieuwe routes maar blijven qua afstanden praktisch gelijk.
Ten aanzien van de toegankelijkheid van de afvalbakken. De opening
van de bakken zal gericht worden op de straatzijde van de Van
Kinsbergerstraat.

10, 14, 16, 20

Verkeer & Parkeren
 Nieuwe indeling nodigt uit tot illegaal parkeren langs

randen, gebeurt nu steeds meer
 Zorgen dat er niet geparkeerd wordt op het plein +

hoeken.
 Inzet stoepverhogers voor auto’s
 Minder scherpe hoeken: worden overreden door

auto’s
 Auto’s op het plein vreselijk!!!

Om het ( illegaal) parkeren van auto’s op en rondom het parkachtige
plein onmogelijk te maken, wordt de rand van het plein uitvoert met
hoge banden. De bochtstralen van het plein zijn getoetst op de
draaicirkels van voertuigen en hierop aangepast. Ter hoogte van de
voetgangers doorsteken zullen de banden verlaagd worden
aangebracht in verband met de toegankelijkheid voor kinderwagens
en mindervalide gebruikers.

1, 3, 4, 6, 7, 9,
10, 12, 16, 18,
20

Drempels aanleggen op hoeken van straten rond het
plein i.v.m. veiligheid

Bij de start van het project is bepaald dat het aanpassen van het
straatprofiel niet binnen de scope van het project valt.
Verkeerskundig is er geen aanleiding om drempels aan te brengen.

3, 13, 18
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Groen / bomen

Bomen
 Drie boompjes prullenbak behouden / zéér mooi

herfstblad / horen bij het plein
De bomen zijn beoordeeld door een onderzoeksbureau
gespecialiseerd in groen. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat
zij in slechte conditie verkeren met een zeer geringe
levensverwachting hebben. Om deze reden worden de bomen
vervangen door twee sierkersen, Prunus serrulata ‘Taihaku’. Een
kenmerkende boom met een hoge sierwaarde, koperrode jonge
bladeren en een witte bloeiwijze.

4, 7, 9, 17

De boom voor nr 3 en 5 wordt weggehaald; wat komt er
voor in de plaats?

De te verwijderen Zelkova aan de Doverstraat zal herplant worden. 10, 16

Groen
 Stekelnootje veel te laag, nodigt uit tot doorlopen /

groenblijven winter
Er is gekozen voor het aanplanten van het Stekelnootje om een
rustige basis met een sterke structuur te creëren op het plein. Het
Stekelnootje is in verband met de eigenschappen van het plantje een
geschikte beplantingssoort. De functionele beplantingseigenschappen
betreffen een sterke laagblijvende bodembedekker, die goed
betreedbaar is. De sierwaarde van het Stekelnootje wordt gevonden
in de subtiele bloei en dat het groenblijvend overwintert.
Tevens is de beplanting geschikt om met bollen en andere
voorjaarsbloeiers mee te combineren.

4, 9
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 Hoge beplanting tussen stekelnootje
 Wij zouden graag zien dat er iets hogere beplanting

komt in de vorm van lage struikjes, zodat de groene
uitstraling behouden blijft.

Om hoogte accenten te creëren op het plein wordt het aanplanten van
verspreid staande groepen Anemone japonica ‘Honorine Jobert’
toegevoegd aan het ontwerp. De Anemone japonica 'Honorine Jobert'
bloeit lang. Vanaf juli-augustus verschijnen perfect gevormde witte
bloemen met een goudgeel hart. Deze blijven het beeld bepalen tot
ver in oktober. Tevens geven de uitgebloeide bloemen een sierwaarde
aan het winterbeeld.

7, 12, 17, 18

 Planten/bloembakken op plein, bewoners kunnen zelf
plantjes planten en verzorgen

De toe te passen beplanting wordt in de vaste grond aangebracht. Het
plaatsen van bloembakken wordt door de gemeente niet
aangemoedigd. Tenzij er een participatie overeenkomst wordt
getekend, tussen de gemeente en bewoners. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op de website van de gemeente Haarlem,
www.haarlem.nl/haarlem-a-z/groen-in-haarlem/, groen in de wijk.

12

 Taxushaag te hoog, ontneemt uitzicht op plein
 Meer open structuur (dus geen haag) ivm met de

veiligheid van de kinderen die er veel spelen.
 Open karakter van het plein graag behouden
 Buxushaag te strak, liever iets speelser
 Taxus is giftig
 Geen haag ivm hangjongeren

De Taxushaag draagt bij aan de nieuwe structuur van het plein. De
haag zal 1.00 meter hoog worden en hiermee het uitzicht op het plein
minimaal beïnvloeden.
Taxus in haagvorm geeft omdat deze gesnoeid wordt geen vruchten.
De taxus zelf is dan ook niet giftig, dit geld wel voor de vruchten van
een vrij uitgroeiende Taxus.
Door dat de haag laag blijft zal het voor hangjongeren niet uitnodigen
om zich er achter te verschuilen.

4, 8, 9, 10, 14,
18, 20

 Gazon met graszoden; zaaien nooit succes geweest
(veel kale plekken).

Het toepassen van graszoden is geen garantie ter voorkoming van
kale plekken. Wel zullen er maatregelen genomen worden om het
gras goed aan te laten slaan. In de kiemperiode zal het grasveld
afgezet worden met hekken zodat de grasmat de kans krijgt om goed
tot ontwikkeling te komen.

5, 16, 18

 Grasveld avontuurlijker maker door heuveltjes. Het grasveld zal in een lichte bolling gelegd worden met een hoogte
verschil van 20cm.

13, 18

http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/groen-in-haarlem/
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Spelen
 Iets natuurlijks om mee/op te spelen toevoegen
 Bijvoorbeeld stronkjes aan grasrand om op te

klimmen en/of heuveltje maken. Dit ontmoedigt
tevens voetballende kinderen. Feit is dat kinderen op
het plein gaan spelen. Als er iets avontuurlijks is
laten ze de plantjes heel en gaan ze niet voetballen.

 Oude boom: iets leuks voor het plein? Leuke
picknicktafel met stoeltjes voor kinderen of iets
anders als aandenken

Het hergebruiken van de boom in de vorm van speelaanleiding is niet
realiseerbaar. Op het moment dat de stronken een toegepast worden
als speelobject dienen deze te voldoen aan het Warenwetbesluit
Attractie- & Speeltoestellen (WAS). Het omvormen van de boom is
om deze reden niet uitvoerbaar.
Voetballen wordt door de gekozen inrichting niet aangemoedigd. Er
komen geen doeltjes op het veld echter het trappen van een balletje
voor de jongere jeugd is wel mogelijk.

3, 7, 9, 12

Knikkertegel/put behouden, wordt veel door de kinderen
gebruikt

De nieuwe bestratingskeuze, gebakken klinkers, is niet geschikt om te
knikkeren.

5, 7, 9

Straatmeubilair

Verlichting
 Verlichting bij de bankjes om hangjeugd te

ontmoedigen
 Verlichting voor veiliger gevoel

Het plan is getoetst door een verlichtingsdeskundige en voldoet aan
de verlichtingsnorm.

3, 9, 12, 13

Afvalinzameling
 graag een ondergrondse bak gerealiseerd voor plastic

en eventueel papier en bij gebrek aan plaats op het
Theemsplein realiseren

 Opritje naar ondergrondse containers niet duidelijk.
Is er nu ook niet. Mensen gaan daar hun auto
parkeren. Wellicht op die plek de brievenbus zetten?

 Ronde pad laten aansluiten op vuilcontainers, anders
zal looppad ontstaan (kortste weg met zwaar afval

 Er worden momenteel door de gemeente geen extra ondergrondse
containers bij geplaatst voor plastic en papier.

 De bestrating voor de containers wordt aangebracht in verband
met het ledigen van de bakken. Parkeren wordt geweerd door de
hoge banden rondom het plein.

2, 15, 16, 18



Inspraaknotitie Van Kinsbergenplein

0712 Kinsbergenplein bijlage B.doc pagina 6/6

Brievenbus
 de nieuwe locatiebrievenbus is heel onhandig (niet in

de gebruiksroute voor fietsers). Bovendien staat de
brievenbus dan pal voor een huisraam

 brievenbus laten staan
 Graag de brievenbus bij de afvalbakken

De locatie van de brievenbus is in het ontwerp aangepast. 1, 7, 9, 10, 12,
15, 19

Overige
Bladerkorf Het plaatsen van bladerkorven valt niet binnen de scope van het

project.
7, 10, 12

Plein (m.u.v. paden) verboden voor honden maken en
een bord plaatsen. In ieder geval verplichten poep op te
ruimen s.v.p.!

Honden mogen alleen uitgelaten worden in de daarvoor aangemerkte
hondenuitlaatzones. Het is de verantwoordelijkheid van de
hondenbezitters om zich hieraan te houden.

3, 7, 9, 10, 12,
13, 16, 18

 Naambordje “Van Kinsbergenplein”: niet meer
leesbaar, graag vervangen

Het vervangen van het straatnaambord is doorgegeven aan de
beherende dienst.

7

 Eventueel middenplein stukje bestraten voor
vuurkorf of kerstboom

Openvuur in de openbare ruimte wordt door de gemeente niet
aangemoedigd. Het treffen van voorzieningen ten behoeve van een
kerstboom wordt niet gefaciliteerd.

9

 Palen met draad om plein overbodig
 Eventueel plein omheinen

De tekening die tijdens de inspraakavond besproken is geeft
verwarrende informatie ten aanzien van het toepassen van paal en
draad. De tekening is op dit punt aangepast. Het plein wordt
uitgevoerd zonder omheining en zonder paal en draad.

10, 12, 17

Wanneer uitvoering werkzaamheden Na bestuurlijke vaststelling zal de uitvoeringsvoorbereiding starten en
zal in het plantseizoen van 2011-2012 gestart worden met de
uitvoering.

10


