
Inspraaktekst Orionzone voor gemeenteraadvergadering 6 februari 2020 
 
Geachte aanwezigen, 
 
Mijn naam is Jacqueline Pas-Dignum dit is de 2e keer dat ik inspreek over de Orionvisie en ik woon al 
30 jaar in de Planetenbuurt. 
 
Mooi dat er een nieuwe motie "Groen groener groenst" door de gemeenteraad is aangenomen, 
zodat er meer versteend gebied plaats maakt voor groen en bestaande groen stroken met elkaar 
verbonden kunnen worden en zoveel mogelijk bomen beschermd worden, er zelfs plaats komt voor 
tiny forests. 
Ook het aanstellen van de nieuwe stadsecoloog is een positief geluid. 
Helaas staat in de visie van de Orionzone dat veel van de al jaren bestaande groenstroken plaats 
moeten maken voor bebouwing met meerdere woonlagen. 
Vervangend groen op nieuwe plekken heeft veel tijd nodig om weer levende natuur te worden.  
 
Ook zie ik in de toenemende intensiteit van gebruik van het Schoterbos met fietssnelpaden, 
kanovaarders en onbelemmerde mogelijkheden van personen om met hun auto of brommer het 
park in te  kunnen rijden ten opzichte van oudere wandelaars soms met rolstoelen, gezinnen met 
jonge kinderen, schoolklassen van de schooltuinen, doe-tuinders, hondenbezitters die met hun 
loslopende hond wandelen en Artisklas bezoekers een groot gebruiksverschil ontstaan dat ook de 
levende flora en fauna geen goed doet én rust niet vaak te vinden zal zijn. 
 
Voordat de Orionzone visie is aangenomen ligt er nu ook al een visie ter inzage voor een nieuw te 
bouwen gym/volleybal hal achter het Schoter waarvan de begroting nog niet rond is. Ook een 
ondergrondse fietsenstalling staat daar gepland. Dit in tegenstelling tot de auto parkeergarage die in 
de Orionvisie bovengronds komt en waar niemand tegen aan wil kijken. 
In de visie van de sporthal wordt geen serieuze risico afweging gemaakt voor het gevaar dat het 
bouwverkeer en werkzaamheden vlak langs het zwembad de Planeet met zijn chlooropslag en 
tankstation aan de Planetenlaan voor de bewoners en scholieren direct om dat voorgenomen 
bouwgebied kunnen vormen. Volgens deze visie moet de bouw snel beginnen omdat de Beijneshal 
dicht gaat.  
Maar meestal is haastige spoed zelden goed. 
 
Ik hoop dat alle zienswijzen van bewoners die ze de afgelopen tijd en ook nu aan u kenbaar hebben 
gemaakt zorgvuldig door u allen worden gewogen. 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 


