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De bewoners van de volgende adressen waren aanwezig:
Barnsteenstraat 36
Saffierstraat 209
Saffierstraat 211
Saffierstraat 233
Saffierstraat 261
Saffierstraat 263
Saffierstraat 265
Saffierstraat 267
Saffierstraat 269
Aanwezige medewerkers gemeente:
Dhr. Mik van Even

ontwerper

Dhr. Jan Koeckhoven

projectleider

Inleiding
Het derde digitale klankbord overleg met bewoners van de Saffierstraat verliep middels 'Teams’,
op maandagavond 12 juli van 19.00 tot ca. 20.30 uur. Onderstaand een verslag van deze
bijeenkomst.
Communicatie
Een aantal bewoners geeft aan de bewonersbrief d.d. 23-06-2021 niet te hebben ontvangen. Dit
is verrassend en teleurstellend te moeten vernemen. De brief was bedoeld om naast de aanwezige
klankbordgroepleden alle overige bewoners van de straat over de laatste stand van zaken op de
hoogte te brengen.
Op de avond is aangegeven de brief opnieuw te versturen en aan te passen vanwege de link met
de speeltuinbouwer.
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Na de avond is om opheldering gevraagd in de gemeentelijke organisatie over de briefbezorging.
De koerier volhardt in zijn standpunt dat alle brieven zijn bezorgd. Hoe dan ook is het gewijzigde
standpunt van de gemeente geen nieuwe brief te laten bezorgen. Dit om ruis te voorkomen want
hierdoor zou de ontwerpkeuze met planning van de speeltuin ook aangepast moeten worden. Dit
maakt de situatie alleen maar verwarrender.
Korte terugblik
Een deel van het ontwerp staat op “hold” en wil zeggen dat we eerst na goed overleg met
bewoners tot een gedragen ontwerp willen komen. Dit betreft het deel Saffierstraat 259-269.
Samenvattend komt het erop neer dat misschien een aantrekkelijke oplossing kan zijn om een
strookje grond aan deze bewoners te verkopen. Hierdoor kan voor wat betreft gebruik door
bewoners dit gehandhaafd blijven zoals men gewend is en kan tevens de door de gemeente
gewenste groenstructuur in de straat doorgezet worden. Overleg hierover wordt voorgezet buiten
de klankbordgroepoverleggen.
Parallel hieraan en om enigszins de oorspronkelijke planning (uitvoering voorjaar 2022) te
benaderen wordt het klankbordgroep overleg voortgezet met als thema Groen.
Na deze korte terugblik over de afgelopen maand volgde de presentatie en uitleg van Mik over het
thema groen.
Groenparticipatie
Groenparticipatie bestaat al langer in de wijk en levert behalve kleur, een goede nazorg de nodige
sociale contacten op. Voor de Saffierstraat komen alleen de 2 plantenbakken bij nr. 233 en nr. 269
voor participatie in aanmerking. Deze worden onderhouden door mevr. Peters.
Bomen
Uitgangspunten voor de keuze van de bomen is:
- Hoge biodiversiteit gunstig voor vogels, vlinders en of bijen;
- Schaduwprojectie;
- Standplaats, straat
- Vorm van de boom, ovaal, eirond of pyramidaal (opgaand);
- Boomgrootte (2e grootte);
- Overige bijzonderheden zoals kleur, bloei, herfst, bladverliezend.
Er zijn 3 opties voorgelegd door Mik waarbij elke optie uit 3 boomsoorten bestaat nl.
Optie 1:
1. Tilia mongolica ‘Buda’ (Mongoolse linde);
2. Acer Rubrum (Rode esdoorn);
3. Magnolia Kobus (Japanse beverboom)
Optie 2:
1. Liquidamber styraciflua ‘Fastigata’ (Amberboom);
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2. Gleditsia triacanthos ‘Speczam’ (Valse Christusdoorn):
3. Magnolia Kobus (Japanse beverboom)
Optie 3:
1. Liquidamber styraciflua ‘Fastigata’ (Amberboom);
2. Acer Rubrum (Rode esdoorn);
3. Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ (Krentenboompje);
Na een stemming onder de aanwezigen zijn de meeste stemmen voor optie 3.
Op de vraag waarom niet 1 kleur en wel 3 soorten het volgende:
Een gemengd assortiment is minder ziektegevoelig, geen mono cultuur, variatie qua kleur naar
gelang jaargetijde. De hoogte van de boom blijft beperkt vanwege de groeiomstandigheden,
ingeklemd in de verharding. Er wordt een groeiplaatsverbetering toegepast afgestemd op de
boomgrootte. De bomen met minder horizontale vertakkingen en minder brede kroon moet
neerdalende vogelstront op geparkeerde auto’s zoveel mogelijk zien te voorkomen.
Struweel
Het openbaar groen bestaat uit het volgende assortiment:
1. Diervilla splendens (Diervilla)
2. Spirea 2 soorten (Spierstruik);
3. Hypericum ‘Hidcote’ (Hertshooi);
Mik stelt voor bloksgewijs per vak de verschillende soorten beplanting te laten bestaan uit
beplanting van aaneengesloten kleuren, dus bijvoorbeeld een deel van het vak geel met
aansluitend paars. De variëteit is afhankelijk van het seizoen in kleur. Het assortiment wordt met
de onderhoudsafdeling U&S afgestemd, een nuancering in soortkeus kan hier nog volgen.
Opmerkingen, vragen
1. Is er in het ontwerp rekening gehouden met de inrit voor Saffierstraat 176 ? Ja, het ontwerp
is aangepast zodat bewoners de in-uitrit kunnen blijven gebruiken.
2. De groenstrook naast het bestaande trafostation is nog onbesproken. Een bewoner stelt
voor om bijvoorbeeld Boerenjasmijn te planten zodat het gebouw aan het zicht onttrokken
kan worden. Mik onderzoekt welke beplanting toegepast kan worden.
3. De actie Steenbreek (zie ook webpagina) komt ter sprake tegen de tijd dat de uitvoering
van de reconstructie start.
Planning en vervolg
De avonden evalueren we met het projectteam en we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn ter
optimalisatie van het ontwerp. Het groenontwerp wordt naar de VvE verzonden zodat dit met de
leden gedeeld kan worden. Als het Definitief Ontwerp gereed is komen we ter verificatie terug om
het ontwerp nog eens door te lopen. Naar verwachting over enkele maanden.
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Het ontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt en voorbereid. Daarbij hoort natuurlijk
ook het ontwerpdeel wat nog ‘on hold’ staat om nader uit te werken. Aansluitend volgt de
aanbesteding van het werk en we verwachten dan begin volgend jaar een aannemer geselecteerd
te hebben. Hopelijk kunnen we eind van de winter een fysieke sessie houden met bewoners en de
aannemer over uitvoeringszaken.

