Vragen en reacties tijdens webinar Westbatterijpark op 30 juni 2020
1 Hoeveel overlast gaat een skatepark geven aan de buren aan het park?
2 Wat is de planning voor de realisatie? Wanneer wordt het park opgeleverd?
Gaat dat gras ingezaaide worden Marcus want dan duurt het wel een maand of 2 voordat je er op kan
3 voetballen? En dan is de zomer voorbij.
4 Of worden er graszoden ingelegd?
Zijn er ideeën over de ontsluiting vanaf Vestingstad Oost via de de zuidrand van het park (zuidelijke stuk van
deel II) naar de bestaande woonwijk? Wij wonen binnenkort in Vestingstad Oost. Wij willen onze kinderen
5 een veilige route naar school bieden.
Voor fase I - aanleg gras. Wordt hiervoor een tijdelijke route hiernaartoe aangelegd? En hoe gaat dat samen
6 met de bouwroutes?
7 blokkeren die bomen voor Fortzicht het uitzicht niet?
Hoe zit het met de open zichtlijn vanuit De Tuinen fase 1+2 naar het Muiderslot? De woningen zijn zo
8 ontworpendat je het Muiderslot blijft zien. Blijft dit mogelijk ondanks de geplande boomgaard?
9 blijven het wel fruitbomen?
Prachtig ontwerp! Wij hebben een huis in Fortzicht gekocht, maar hebben geen contact gehad over het park.
We schrikken van het feit dat er bomen voor ons uizicht staan, terwijl het uitzicht over het IJmeer de
belangrijkste reden is voor onze aankoop... wij begrepen dat er idd een ‘natuurlijk open park’ zou komen.
10 Kun je deze bomen voor onze huizen weglaten? Dat zouden we erg waarderen.
11 blokkeren die fruitbomen niet heel erg het zicht naar het Muiderslot vanuit de wijk De Tuinen?
12 Picknick tafels zouden toch verdwijnen uit het plantsoen?
13 Heel geslaagd plan !
Leuk idee die community garden, maar hoe ziet het onderhoud uit voor de toekomst. De ervaring is dat dit
14 het eerste jaar goed gaat, maar dan mogelijk langzaamaan versloft. Gaat de gemeente mee onderhouden?
Er wordt gerefereerd naar scholen, maar het gebruik van de fantastische Muiderslot tuinen is ook al heel
15 moeilijk om bv ouders hiervoor te vinden. Belangrijk hier nader onderzoek naar te doen.
16 Je moet er dus wel rekening mee houden dat er geen boten door de kabel van het trekveerpontje kunnen
17 is de openbare verlichting vleermuis vriendelijk?
Welke voorzieningen worden er getroffen voor de jongere kinderen van 2-8 jaar? Is het wellicht te
18 overwegen om een klimrek/glijbaan wat voor vele leeftijden geschikt is toe te voegen aan het plan?
Hoe houden we alle faciliteiten schoon en heel? Nu worden zelfs al betonnen bankjes gesloopt op de dijk
19 achter de westbatterij.
20 Erg mooi. Vind alleen de naam het park in de leuning van de brug te stads en niet zo fraai in zo’n natuurpark.
21 Voor de rest complimenten!
Het werd al even genoemd door Pepijn: Is het mogelijk om daadwerkelijk een jeu de boules baantje in te
22 tekenen? Je hebt het dan over iets van 5x15m. Leuk voor jong én oud samen en dat mist nu nog.
En: het idee bij de community tuin: wie heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat netjes blijft? Als
de bewoners er niet zo’n zin meer in hebben? Valt dat dan onder gemeente verantwoordelijkheid /
23 plantsoenen dienst?
de houtenvlonder, als die onder water komt, dan kan het ook glad worden of algengroei krijgen. hoe ga je
24 dat oplossen?
25 Je kunt daar helemaal niet komen zie ik met de boot. Dus vraag kan genegeerd worden
26 ik vind fruitbomen heel tof, maar hoe is het beheer daarop. fruit dat blijft liggen en gaat rotten geeft
27 Wordt het Bolwerk park ontwikkeld in samenhang met het Westbatterijpark?
28 "@twan wat niet is benoemd is de kruising met de bouwroutes en de toegangsweg naar het park
Ik bedoelde hoe wij vanuit Vestingstad Oost (Noodzijde) naar de bestaande wijk kunnen komen op een
29 veilige wijze. Bijvoorbeeld een doorsteek via de parkeerplaats naar de huidige wijk. Onze kinderen gaan daar
30 komt er een buurtcommissie voor evenementjes, beheer en de gemeenschappelijke tuin? hoe wordt dit
31 Hoe wordt voorkomen dat het skatepark overlast (s’avonds) voor de bewoners van zowel Fortzicht als de
32 Hi, is er een manier om het geluid van het skatepark te beperken? Bijv door enkele hoge struiken te plaatsen?
Hoe blijft het zicht naar het Muiderslot vanuit de rij woningen achter Fortzicht? Dus kijkend over het gedeelte
33 waar de kids kunnen spelen.. ,Michelle Van der Vliet,Michelle@story154.com
34 is de bloemenwiede verdwenen of heb ik het gemist?
35 Hoe diep zijn de wateren ivm de veiligheid van kleine kinderen?

