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Inleiding  
Namens de bewonersvereniging Lusthofkwartier heet de heer Ligthart iedereen van harte 

welkom. Hierna wordt het woord overgegeven aan Ronald Cabout (projectmanager van 

Stadsontwikkeling); naar aanleiding van het bewonersoverleg van november vorig jaar, waarin 

is aangegeven dat er nog een bijeenkomst zou worden georganiseerd over het project (en met 

name de buitenruimte), is  deze vergadering georganiseerd. Arthur van Werkhoven heeft een 

ontwerp gemaakt wat hij zal presenteren. Uitgangspunt voor de buitenruimte: als gevolg van 

het bouwen van de gymzaal zal een gedeelte van het groen worden aangetast/vernield. Wat 

Betreft : Verslag bewonersinformatieavond  

Gymzaal Adamshofstraat 

   

Locatie : Popo up huiskamer Lusthofstraat 59 

   

Datum : Woensdag 24 januari 2017 

   

Tijd : 19:30 uur 

   

Aanwezig : Namens de omgeving: 

S.C. Schneijderberg sylvia53@gmail.com 

A. Moors  an_koi@hotmail.com 

T.C. Borst tom.borst@xs4all.nl 

C.C. Korne ccdekorne@hotmail.com 

Van Waning jj.vanwaning@gmail.com 

M.Visser johanenmarian2010@gmail.com 

K. Parag k.parag@upcmail.nl 

H. Meijerink  helen.meijerink@xs4all.nl 

Pieter Bolle pbolle@online.nl 

Pim Janse info@debomenridders.nl 
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Nils Ligthart nligthart@hotmail.com 
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Franz Ziegler (architect) 
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er voor terug zal komen is aan de vergadering, o.l.v. Arthur van Werkhoven. Financieel is er 

vooralsnog geen voorziening om de overige ruimte te vernieuwen. Echter, aanvullende 

suggesties vanuit de buurt zijn welkom. Naar aanleiding hiervan zal vanuit de gemeente 

worden onderzocht of hier geld voor geregeld kan worden. 

Verdere agenda van de avond: toelichting door de architecten (Franz en Teske) op de 

voortgang van het ontwerp en een opgave van de planning door de Van der Berge.  

 
Toelichting buitenruimte 
Arthur: Stadsbeheer, die het groen 3 jaar geleden heeft aangelegd en het beheer heeft, is niet 

enthousiast over het aanpassen/vernieuwen van het gehele parkje. Destijds is in samenspraak 

met de bewoners het stuk groen aangelegd. Evenwel verzet Stadsbeheer zich niet tegen een 

betere invulling rond de nieuwe gymzaal. Vanuit deze optiek presenteert Arthur zijn plan: het 

stuk bestrating ter hoogte van de biljartvereniging zal worden verwijderd. Er staat daar een 

lindeboom, waarvan wordt voorgesteld om deze te verplaatsen, omdat er een breed pad komt 

wat de gymzaal moet ontsluiten vanaf de openbare weg. Verder zijn er 2 bomen ingetekend, 

rekening houdend met de metrobuis. Deze bomen worden verderop in het parkje geplaatst. De 

(rond) bestrating en de aanwezige beplanting aan de  andere zijde van het parkje blijft. De 

overige ruimte wordt ingevuld met gras. Arthur vraagt de aanwezigen om hem te vergezellen 

om 2 bomen uit het gemeentedepot uit te kiezen.  

 
Vragen 
Vraag: wordt de inrichting van de openbare ruimte van de overzijde van de straat niet 

meegenomen?  
Antwoord: neen, op dit moment niet. Dit stuk is in de reguliere planning van de gemeente 
opgenomen, maar maakt geen deel uit van de huidige inzet.  Kevin Verberkmoes maakt een 
afspraak om een schouw met SO en SB te organiseren om op deze locatie te gaan kijken. Op 
dit moment zijn er voor wijzigingen geen financiële middelen beschikbaar, maar we willen de 
wensen van de bewoners en mogelijkheden verkennen.  
Vraag: er was een boom door stadsbeheer toegezegd (welke was omgewaaid). Komt deze 
ook terug? 
Antwoord: dit zal worden opgenomen met Stadsbeheer. Dan zou er een 4e boom bijkomen.  
Vraag: kan er nog iets gedaan worden aan de voetballende jongens  
+ kan het aantal zitbankjes worden vermindert i.v.m. hangjeugd? 

Antwoord: deze aspecten zullen in de nadere uitwerking van het plan worden meegenomen. 

 
Ontwerp: 
Franz en Teske laten aan de hand van een maquette de voortgang zien van het ontwerp. 

Tevens is er een monsterbord van de gevelstenen waarop de kleur van de gevel wordt 

weergegeven. Ook worden er impressies van de binnenzijde gepresenteerd. Kernpunten: de 

binnenzijde van de zaal zal van hout worden. Het dak wordt mossedum (groendak). Lage 

dalen en verschijningsvorm is niet gewijzigd. Geen installaties op het dak. Verlichting is iets 

lager aangebracht en zal daardoor niet hinderlijk naar buiten schijnen. Aan de lange zijde van 

het gebouw zijn hoog ramen aangebracht. Deze kunnen open. Avonds zijn deze dicht. Ruimte 

tussen de gymzaal en de biljartvereniging is meer dan 8 meter breed. Daar zal een hek 

worden geplaatst om het schoolplein en het groen te scheiden. 

Algemene reactie: is dat het en mooi gebouw wordt. 

Vraag: mag er gevoetbald worden tegen het gebouw? 
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Antwoord: ja. 

Vraag: komt er wel een mooi hek? 

Antwoord: ja, moet nog ontworpen worden. 

Vraag: geeft het heien niet veel overlast?  

Antwoord: ja, dit zal veel overlast geven. Het is echter op dit moment nog niet duidelijk of er 

geheid zal worden of dat de palen worden geboord. In dat laatste geval zal er aanzienlijk 

minder geluid en trillingen zijn. De constructeur zal hierover nog advies uitbrengen. 

 
Planning: 

Rob van der Berge geeft aan dat er eind januari 2017 een bouwvergunning en een 

kapvergunning zal worden aangevraagd voor de plataan. De oplevering is gepland rond kerst 

van dit jaar, mits er geen bezwaren komen tegen de bouwvergunning/ en of kapvergunning.  

Als er wel bezwaar komt kan op dit moment niet worden aangegeven wat de vertraging dan 

zal zijn. Dit kan in het ergste geval oplopen tot 2 jaar. 

Vraag de bomenridders of zij bezwaar indienen ja/nee. 

Hier is volgens de voorzitter van de bomenridders nog geen uitsluitsel over te geven. 

Zij wensen eerst met vertegenwoordigers van de gemeente raad praten. 

Op de vraag van de aanwezigen wat de bomenridders zelf willen, kon geen antwoord worden 

gegeven. De bomenridders wensen eerst intern te beraadslagen. 

Na discussie is er een afspraak gemaakt: 

de bomenridders zullen in overleg treden met de gemeente met als doel om te bekijken welke 

bomen de gemeente heeft bedacht/aanbiedt om het groen te compenseren. 

Dit overleg vindt pas plaats nadat zij intern hebben overlegd.  

 
Afsluiting 
De heer Cabout dankt een ieder voor haar en zijn inbreng en sluit de avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


