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In januari is de GroenLinks-fractie langs geweest bij de bewoners van Keerpunt 1 & 2. Aanleiding was de 
onvrede die de bewoners hebben over het plantsoen tussen de Engelendaal en de Cor Gordijnsingel. Het 
plantsoen is relatief eenzijdig beplant. Enkele mooi bloeiende planten worden mooi gevonden, maar 
vooral de grote hoeveelheid riet maakt het geheel eenzijdig en groeit snel zo hoog dat de bewoners op de 
begane grond er niet meer overheen kunnen kijken en geïsoleerd raken erachter. De bewoners geven aan 
dat gesprekken hierover met de gemeente niets opleveren. Hun is aangeboden het plantsoen zelf in 
onderhoud te nemen, maar gezien de leeftijd van de bewoners is dat geen realistisch alternatief.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de gevoelens van de bewoners?
De verantwoordelijk wethouder is op de hoogte van dit onderwerp. 

2. Klopt het dat de gemeente eerder de bewoners niet tegemoet is gekomen anders dan door aan 
te bieden het plantsoen in eigen beheer te nemen?
Er heeft telefonisch contact plaatsgevonden met een bewoner. Aangegeven is dat het siergras 
(Panicum) in het voorjaar wordt gesnoeid.

3. Is het college bereid hierover opnieuw in gesprek te gaan met de bewoners?
Ja, het college is bereid in gesprek te gaan met de bewoners. 

4. Is het college bereid in samenspraak te komen tot een invulling van het plantsoen waarmee de 
bewoners kunnen instemmen?
Het plantvak is, in 2017, voorzien van vaste, (deels) onderhoudsarme beplanting die een hoge 
sierwaarde heeft (Rudbeckia, Panicum, Nepeta, Geranium) én meerstammige bomen (Cornus 
kousa ‘Milky Way’). Het college stelt voor om het siergras (Panicum) twee keer per jaar te snoeien 
(nu vindt dit één keer per jaar plaats). Hierdoor groeit het gras minder hoog. Het college is van 
mening dat het plantvak geen andere invulling behoeft. 

Daarnaast bleek dat het parkeerterrein tussen het plantsoen en de Engelendaal nooit volledig vol staat.



5. Is het college bereid een deel van dit parkeerterrein om te vormen tot groen, mede in lijn met 
operatie steenbreek en als goed voorbeeld op dat gebied?
Uit recente parkeerdrukmeting blijkt inderdaad dat de parkeerdruk laag is. De publieke 
parkeerplaatsen dienen echter ook de toekomstige vraag op te vangen. Daarom willen we de 
huidige capaciteit behouden. Gelet op het feit dat hier geen herinrichting gepland staat, is een 
aangepaste inrichting in het kader van de operatie steenbreek op dit moment hier niet aan de 
orde. 


