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Agenda;
1. AGENDAPUNTEN:
1. Opening en mededelingen (Rob klingen)
2. Stand van zaken gebouw (Karel Stolk)
3. Bespreken Buitenruimte school/wijkplein (Theo en/of John van Poelmans
Reesink)
4. Rondvraag en sluiting

Bij verhindering graag afmelden bij de Wijkwinkel 026-4452257 of per mail
wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl

1. Opening en mededelingen
- Rob heet iedereen hartelijk welkom na een lange periode waarin er geen klankbordgroep
vergadering is geweest.
- Martine Ordelman heeft zich ziek gemeld. Zij heeft wel een mail gestuurd met vragen
rondom het snoeien van de Lindebomen.
- Verder afmeldingen van Berber Lettinga en Jozef Kemps.
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Er zijn verder geen mededelingen.

2. Stand van zaken gebouw
- Karel geeft aan dat er de afgelopen maanden veel is gebeurd. Met name is de indeling
van het gebouw op de begane grond flink gewijzigd. Oorzaken zijn oa de veranderde
subsidiestromen. Hierdoor zijn een aantal ruimtes beschikbaar gekomen voor andere
huurders. Janna Brouwer (kwartiermaker) is in gesprek met geïnteresseerden die ruimtes
willen huren binnen het MFC.
- Een aantal wijzigingen binnen het ontwerp zijn:
e
- Rijnstad is met de activiteiten ruimtes van de 1 verdieping naar de begane
grond verhuist.
- Daardoor is ook de trap versmald waardoor deze los van de gevel is gekomen.
- Hierdoor is een extra pui in de gevel gemaakt met als gevolg dat het
multifunctionele gedeelte op de begane grond veel lichter is geworden.
- Omdat deze avond in het teken staat van de buitenruimte te bespreken is afgesproken
dat we de eerst volgende klankbordgroep in augustus een presentatie zullen geven van
het gebouw. We komen dan uitgebreider op de binnenruimte terug.
3. Bespreken Buitenruimte school/wijkplein door Theo Reesink
a. Ingang tot parkeren van auto’s en parkeerplaatsen liggen aan de kant van de
Verlengde Hoflaan. Dit is de enige ingang voor autoverkeer.
b. Voor bevoorrading en bij calamiteiten (als brand) zal van de ingang aan de
Klarendalseweg gebruik worden gemaakt. De route naar de verschillende gebouwen
is ook goed via het verhard gedeelte te bereiken.
c. Op dit moment is het terrein achter het kazernegebouw van VHV ingericht met
parkeerplaatsen. Regenwaterafvoer van dit stuk terrein is in bodem geïnfiltreerd.
d. Het terrein is ingedeeld in een groot multifunctioneel terrein/plein t.b.v. wijk en school.
Daarnaast is om het MFC een gedeelte ingericht voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
e. In verband met het hoogteverschil op het terrein lopen aan de buitenkant van het
terrein de randen voor fiets- en wandelroute rondom het plein vanaf de
Klarendalseweg langzaam hellend omhoog naar het kazernegebouw en MFC.
f. Door dit hoogteverschil zijn er ook diverse mogelijkheden om op randjes te zitten.
g. Het plein in het midden is vlak. Hier zit geen hoogteverschil in.
h. Er komt een trap/tribune gedeelte vanaf het VHV gebouw naar het plein.
i. In het trap/tribune gedeelte zal door verwerking van een ruwere steensoort de
uitstraling terugkomen die gelijk is aan de keerwandmuur langs de Garnizoenstraat.
j. De trafo die oorspronkelijk op het terrein aanwezig was is weg.
k. Het vlakke gedeelte op het terrein zal gedeeltelijk uit gras bestaan en voor een
gedeelte verhard worden. Op het gras zijn de doeltjes van de school gepland.
l. Op dit plein is de plek voor de Kunstboom bepaald. Dit is de boom die op dit moment
bij basisschool Kunstrijk staat en straks meeverhuist.
m. Er komt lantaarnverlichting op het terrein evenwijdig aan de zijkanten van
monumentale kazerne gebouw. Deze krijgen mogelijk ook een functie om gebouwen
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aan te kunnen lichten.
n. Een plek voor een berging (t.b.v. de school) moet nog ingevuld worden.
1. Doorspreken buitenruimte (inrichting kinderplein van 0 tot 6 jaar)
o. Op het terrein voor de kinderen van 0 tot 6 jaar is ook een gedeeltelijke verharding en
een gedeeltelijke grasstrook aanwezig.
p. Dit terrein wordt omzoomd met een hek in een haag zodat het terrein veilig
afgeschermd wordt van het grote terrein en de groenstrook waar de oude bomen
staan (hoek Klarendalseweg en langs de Verlengde Hoflaan). Op de groenstrook met
de oude bomen mogen geen speelattributen in de grond verankerd worden vanwege
beschadiging van het wortelpakket. Er mag wel gespeeld worden. Er zijn dan ook
diverse af te sluiten hekjes aangebracht in de haag om van beschermd spelen naar
stook met bomen te kunnen (onder toezicht).
q. Op het kinderterrein (van 0 tot 6 jaar) zijn een aantal kleinere zandbakken en
picknicktafels gesitueerd. Op het speelterrein komt een speelhuisje en is een klein
groente tuintje gesitueerd.
Opmerkingen klankbordgroepleden:
- Martine Ordelmans maakt zich zorgen over de bomen die gesnoeid zijn. Karel geeft aan
dat hij opdracht heeft gegeven om de bomen te snoeien i.v.m. bouwverkeer dat er
onderdoor moet. Karel vindt ook dat de bomen wel vrij fors gesnoeid zijn. Volgens
Saskya maakt dit bij Lindebomen niet zo veel uit. Deze bomen kunnen veel hebben.
(Noot: de bomen zijn gesnoeid door mensen die er verstand van hebben.)
- Het hekwerk wordt hersteld.
4. Rondvraag en sluiting
Rita maakt een afspraak voor de volgende klankbordgroep op een woensdag in augustus,
waarin dan met name de wijzigingen in het gebouw worden besproken.
Sluiting
Klankbordgroep Klarendal
Datum
22 augustus 2012

Overzicht vergaderdata
lokatie
Wijkwinkel Klarendal

tijd
19:30 uur tot
21:30
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