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1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor de
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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 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: Sterrebosstraat - vaststellen definitief ontwerp
Reg. Nummer: 2011/118402

1. Inleiding
De speelvoorziening aan de Sterrebosstraat is technisch aan vervanging toe. Het
plan voorziet in een gewijzigde inpassing van de speelvoorziening op het plein.

Het plan voorziet in een totale herinrichting van het plein. 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 de speelvoorziening aan de
Sterrebosstraat vast.

2. De totale kosten van het besluit bedragen € 45.000,-. De exploitatiekosten
van dit besluit worden gedekt uit ‘Intensivering Openbare Ruimte’ (IOR;
€30.000,-) en ‘Speelvoorzieningen op normniveau brengen’ (SVN;
€15.000,-).

3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer.

4. De betrokkenen, buurtbewoners en de wijkraad Leidsebuurt ontvangen na
besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
De herinrichting van de speelvoorziening aan de Sterrebosstraat 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 inspraak. Het ontwerp beoogt de samenhang tussen inrichting, gebruik en
gewenste uitstraling terug te brengen.

Collegebesluit
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Groen
De groene inrichting is een van de belangrijkste pijlers in het ontwerp. De
aanwezige bomen blijven gehandhaafd.

Spelen
Het plan voorziet in de inpassing van een nieuw speeltoestel met meerdere
speelfuncties (combinatietoestel). Daarnaast wordt er een doeltje geplaatst, zodat
kleinschalige balsport mogelijk is. De zitrand in het ontwerp vervult naast de
zitfunctie ook een informele speelaanleiding voor de kinderen.

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
Het VO heeft van 27 januari t/m 10 maart 2011 ter inzage gelegen. Daarnaast is er
op 8 februari 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 enigszins
aangepast. Voor een volledig overzicht van de ontvangen reacties en beantwoording
wordt verwezen naar bijlage B.

Financiën
De projectkosten worden geraamd op € 45.000,-. Het besluit wordt gedekt uit de
volgende posten:

DEKKING 2011 2012 2013
-
Totaal routinematige investeringen 0 0 0

IOR – Intensivering openbare ruimte
(productnummer 090203)

30.000 0 0

SVN – Speelvoorzieningen, normniveau
(productnummer 090204)

15.000 0 0

Totaal exploitatiekosten 45.000 0 0

Totaal 45.000

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 (bestek) dient ook een communicatieplan
te worden 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
Naar aanleiding van de bij de inspraak ontvangen reacties is de basketbalpaal
vervallen. Ten opzichte van het VO en de huidige situatie betekent dit een afname
van de speelwaarde.

6. Uitvoering
Het DO voor de herinrichting van de speelvoorziening aan de Sterrebosstraat 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, september 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. 3-5-2011, tekeningnummer SVLS-C02
B. Inspraakreacties en antwoorden, d.d. 11-5-2011

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Datum: 11 mei 2011

Vraag Antwoord gemeente Vraagsteller

Algemeen

Positief
 Mooi ontwerp voor het oude speeltuintje
 Mooi, maar moeilijk te verwezenlijken i.v.m.

toenemende overlast en vandalisme
 Mooi, wel bang voor hangjongeren / veilig voelen
 Positief dat er wat aan het plein gedaan wordt. Alleen

een paar aandachtspunten

3, 7, 8, 9, 14

Negatief
 Ernstige bezwaren tegen het VO Sterrebosstraat
 Behoorlijk wat geld wordt gereserveerd voor een niet

door buurt gewenste "aangepaste aankleding" van het
pleintje in een tijd van voortgaande bezuinigingen

 Vreselijk onduidelijke tekening
 Gaat voor overlast zorgen
 Nadrukkelijk verzoek om plan te wijzigen vanwege

voetbalterreur buurtjongens sinds 20 jaar
 Diverse punten in het plan zijn niet positief

Het is jammer dat u dit zo ervaart. Uit analyse van de buurt blijkt dat
er behoefte is aan speelvoorzieningen in de buurt. De keuze om in de
Sterrebosstraat speeltoestellen in te passen is gebaseerd op het
speelruimteplan. Het speelruimteplan draagt er zorg voor dat er een
eerlijke verdeling van speeltoestellen over de gehele stad wordt
gerealiseerd. De Sterrebosstraat is aangewezen als speellocatie voor
kinderen van 6-12 jaar.
Om overlast te voorkomen is het plan na de inspraak op enkele
punten aangepast.

1, 2, 4, 5, 10, 12,
15
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Verkeer, parkeren en toegankelijkheid
 Bloembak of groen om illegaal parkeren te

voorkomen
 Betonnen zitrand en haag/hek maakt het

manoeuvreren van auto, met of zonder aanhanger,
haast onmogelijk.

Het terrein wordt afgesloten met een sleutelpaal waardoor illegaal
parkeren onmogelijk wordt. De toegankelijkheid van het
loodgietersbedrijf blijft gehandhaafd en manoeuvreren met een auto
met aanhanger is middels gestandaardiseerde draaicirkels getoetst op
de toegankelijkheid.

5, 13

Verhoging om snelheid tegen te gaan. Door het aanbrengen van de betonranden en de hagen wordt de
snelheid van ( brom-) fietsers gebroken.

5

Toegang parkeerplaats niet smaller maken: er kan dan
geen auto meer doorheen

De toegang vanaf de Sterrebosstraat naar de parkeerplaats wordt niet
aangepast.

5

Trekt doorgang vanaf Brouwersvaart rechtstreeks door
naar stoep parkeerplaats!! Nu is hek daar dicht en
doorgetrokken, terwijl bestrating wel tot hek is
ingetekend.

De grond ter plaatse van het hekwerk is niet in eigendom van de
gemeente het is dus onmogelijk om een directe doorgang vanaf de
Brouwersvaart tot de stoep van de parkeerplaats te maken.

5

Groen / bomen
Beschadigingsrisico liquidambars vanwege
herbestrating: bomen + wortels ontzien, werkzaamheden
met grote zorg t.a.v. groen uitvoeren

Tijdens de technische voorbereiding en de uitvoering zullen
maatregelen genomen ter bescherming van de bomen.

2, 5

Tegels en riolering worden kapotgemaakt door
boomwortels, graag kap en herplant

De bomen zijn beoordeeld door een onderzoeksbureau
gespecialiseerd in groen. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat
zij in goede conditie verkeren met een levensverwachting langer dan
10 jaar. Om deze reden blijven de bomen dan ook gehandhaafd.
Het opdrukken van de tegelverharding is tevens naar voren gekomen
uit het onderzoek. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering zal dit
extra aandacht krijgen om dit in de toekomst te voorkomen.

4,
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Hekwerken/hagen maken geheel onoverzichtelijk en
versterken gevoel van onveiligheid

De hagen zijn toegevoegd op het plein ter vergroening van het plein.
De hekwerken in de hagen dienen als bescherming van de haag en ter
afremming van (brom-) fietsers.

Nieuwe afscheiding met dubbeldraads hekwerk is goed
plan, maar geen haag van 1,50.

Zie bovenstaand antwoord

Haag veel te hoog. De hagen zullen even hoog blijven als de bestaande hagen.
Planten langs rand is mooi maar zal ook overlast geven
van honden- en kattenpoep

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

10

Speelvoorzieningen
Kunstgras en hondenpoep gaan niet samen Honden mogen alleen uitgelaten worden in de daarvoor aangemerkte

hondenuitlaatzones. Het is de verantwoordelijkheid van de
hondenbezitters om zich hieraan te houden.

5

 Pleintje is bedoeld voor kleine(re) kinderen (6-12 jr),
oudere kinderen wonen daar niet

 Speeltoestellen voor kinderen tot 6 of 12 jr.

Uit analyse van de buurt blijkt dat er behoefte is aan
speelvoorzieningen in de buurt. De keuze om in de Sterrebosstraat
speeltoestellen in te passen is gebaseerd op het speelruimteplan. Het
speelruimteplan draagt er zorg voor dat er een eerlijke verdeling van
speeltoestellen over de gehele stad wordt gerealiseerd. De
Sterrebosstraat is aangewezen als speellocatie voor kinderen van 6-12
jaar.

3, 6, 13
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 Basketbalvoorziening bevordert gebruik pleintje door
oudere jeugd en verjaagt dus jonge kinderen.

 Doeltje + basketbalpaal = meer overlast; voetballers
kunnen naar Brouwersplein

 Basketballen geeft veel lawaai door weerkaatsing
van ballengestuiter op beton

 Tegen basketbal/voetbalspeelplaats vanwege
geluidsoverlast. Ruimte is te klein, alles wordt
weerkaatst

 FALIKANT TEGEN het plaatsen van basketbalpaal
en zitbankje

 Basketbalpaal en zitbankje trekken 12 - 18 jarigen
aan die overlast veroorzaken met scooters, muziek,
blowen, rondslingerend afval en rondhangen

Om geluidsoverlast te voorkomen en dat oudere jeugd de jongere
jeugd van het plein verjaagd is het ontwerp op de volgende punten
aangepast.
 De basketbalpaal is komen te vervallen;
 Op het linkerveldje komt een klein doeltje. Het doeltje maakt het

mogelijk voor kleinere kinderen om met een bal te spelen. Het
veldje is voor oudere jongere qua maat te klein zijn om op te
voetballen.

1, 2, 5, 7, 10, 11,
15, 18

Klimrekje laten staan, niet vervangen door iets anders Het huidige speeltoestel voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en
dient vervangen te worden.

Wel doeltje en vernieuwd klimrek of mooie wip o.i.d. Er is gekozen voor het plaatsen van één klein doeltje voor de jongere
jeugd om een balletje te trappen. Tevens zal er een multifunctioneel
speeltoestel geplaatst worden.

1, 16, 18

Behoudt open karakter speelplaats Het open karakter van de speelplaats blijft behouden. Het inpassen
van de hagen dient ter vergroening van het plein. De zitranden
gecombineerd met de hagen dienen ter afremming van passerende (
brom-) fietsers.

5
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Elke bal die tegen de lange muur wordt aangeschoten
horen wij in huis en is bron van irritatie. Op het balkon
zitten is er niet bij en de ramen openzetten ook niet.

Naar aanleiding van meerdere inspraakreacties is ervoor gekozen om
de basketbalpaal te laten vervallen. Langs de lange muur aan de
linkerzijde van het plein wordt een hekwerk geplaatst waar langs
gevelbeplanting zal worden geplant. Beide ingrepen dienen een
situatie te creëren waarbij het trappen van een bal tegen de muur
wordt ontmoedigd.

12

Het behoort een speelterrein met b.v. zandbak te zijn
voor de kleine kinderen.

Door de gemeente worden geen zandbakken aangelegd. Het is
onmogelijk om zandbakken schoon te houden in verband met katten
en honden.

12

Straatmeubilair

Banken
Geen zitelementen dit trekt hangjongeren aan De zitranden zijn gekozen om ( groot-) ouders in de gelegenheid te

stellen om toezicht te houden. De keuze voor zitranden zonder
rugleuning is voortgekomen ter ontmoediging om te gaan hangen.
Daarnaast vormen de zitranden een informele speelaanleiding voor de
kinderen op het speelplein.

5, 18

Verlichting
Lantaarnpaal “in de steeg” graag lager dan schutting
ernaast.

De lichtmasten in de steeg worden niet vervangen op het plein komen
wel twee extra masten ter ontmoediging van hangjongeren. De
lichtmasten hebben een standaard afmeting van 4.00m hoogte in
verband met de optimalisatie van de lichtopbrengst op het plein.

3
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Overlast hangjongeren
 Tot een paar jaar geleden overdag, ’s avonds laat en

soms tot diep in de nacht luidruchtige groepjes rond
pleintje en in binnentuinen Jongeneelcomplex,
drinkend, blowend en urinerend.

 Pleintje ligt op looproute Brouwersplein /
uitgaanscentrum. Sinds er geen bankje op pleintje
meer staat, is overlast enorm verminderd.

 Drinkende, drugsgebruikende, drugsdealende en
harde muziek spelende jongeren, waardoor slapeloze
nachten en volgende dag troep opruimen om
kinderen niet met glasscherven en
drugsoverblijfselen te laten spelen

 We zijn blij dat het nu redelijk rustig is na vele jaren
onrust

 Komst van Jongeneelplein is voor buurt een
horrorstory geworden

 Geen problemen meer met hangjongeren sinds
bankjes weg zijn (2 jaar). Overlast was heel groot

 Extra controle om overlast tegen te gaan
 Met nu bestaande overlast is modus gevonden. Bij

nieuw ontwerp angst voor andere doelgroep
waardoor opnieuw een evenwicht moet worden
gevonden

Door het plaatsen van twee extra lichtmasten en de keuze om een
speellocatie te creëren voor jongere jeugd wordt het hangen van
jongeren en de daarmee samenhangende overlast ontmoedigt.

1, 5, 6, 7, 12, 14,
15, 16, 17, 18
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Overig
 Heeft er overleg plaats gevonden met het bestuur van

het aangrenzende Jongeneel complex? Deze zal hier
ook wel enige inspraak in willen hebben aangezien er
al 55 huishoudens (alleen Jongeneel) mee te maken
krijgen.

De gemeente heeft contact gehad met het aangrenzende Jongeneel
complex.

14

 Graag handhaven om vervuiling tegen te gaan. Handhaving ligt buiten de scope van het project. Omwonende wordt
wel aangeraden om handhavers te bellen bij overlast.

7, 17


