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Algemeen
Ik wil graag voorafgaand aan alles eerst weten waar de gemeente van uit gaat
met hoeveelheid groen die er nu aanwezig is. Als we dat niet weten vooraf
weten we niet of we vergroenen!

Antwoord
De huidige situatie is uitgangspunt. Bij het ontwerp is de verblijfs,
gebruiks en toekomstwaarde belangrijk. We kijken daarbij ook naar
oplossingen voor fietsparkeren, voldoende doorloopruimte etc.
Groen toevoegen is niet een doel op zich.

2

Dankbaarheidsmonument
Komen er bankjes?

3

Planning aanvang werkzaamheden?

4

CapitalC
Hoeveel loopruimte is er exact tussen de tafels aan de gevel en het houten
terras? Dat blijkt niet uit de schets van bovenaf gezien.

5

zijn dat de bestaande bomen?

6

Het terras staat op wat nu publieke ruimte is. Is het terras ook publiek
toegangkelijk of prive terras van de horeca-exploitant van Capital C?

7

Blijft er loopruimte over tussen fietspad en het houten platform?

Nee, daar is geen loopruimte meer.

8

Is het wel een houten terras.(glad?)

Daar is rekening mee gehouden in het ontwerp, de bewerking en
keuze van de materialen worden daar allemaal specifiek voor
uitgekozen. Het laatste wat wij willen is at het een glijbaan is.

Ja er komen twee bankjes.

De werkzaamheden aan Dankbaarheidsmonument starten in maart
en hopen voor de zomer gereed te zijn.
De bepaling gaat uit of er een ambulance of brandweer wagen
tussen door kan. Die toets is gedaan.

Ja, daar hebben we onderzoek naar gedaan. De huidige bomen
blijven staan. Er wordt één nieuwe boom geplant, omdat er een
ongezonde boom tussen staat.
Het is een publiek terras met gebruiksrecht voor Capital C om te
serveren in de maanden dat het terrasseizoen open is. Als het terras
niet open is, is het meubulair aanwezig voor publieke functie.
Iedereen kan op de bankjes gaan zitten of op de 'peels'.

9

in hoeverre zijn beide projecten aantrekkingskracht voor de GGD klanten
,slaapplekken?

Dat zijn inderaad onze buren, dus of we dat helemaal kunnen
voorkomen kunnen we niet. Maar we kunnen wel zorgen voor meer
levendigheid zoddat de GGD klanten er minder graag komen.

10 Hoeveel groen van de huidige groenstrook gaat verloren aan de houten
vlonder?
11 Ik zie dat de ruimte tussen de bomen vervangen worden door vlonders is er een
mogelijkheid voor meer bloembakken?
12 wordt er eigenlijk ook aan vogels gedacht, fijn als er struiken en of planten
komen die ook voedsel geven.
13 Kunnen we schets ontvangen met de exacte maatvoeringen fietspad, terras,
loopruimte op de stoep en terras aan de gevel, graag!
Graag dus ook een schets van de huidige groenstrook met maatvoering en van
de nieuwe situatie voor capital C.

Wat er wordt verwijderd van het huidige groen, plaatsen we ook
weer terug.
In het huidige ontwerp zitten die niet, we kijken naar de
mogelijkheden in de rest van het gebied.
Daar houden we rekening mee met maken van beplantingsplan.

14 Kan ik de artist impressions krijgen?
15 In hoeverre is de nachtverlichting storend voor omwonenden?

Komen op de website te staan.
Het gaat om rustige accentverlichting. Digitaal verbeelden van licht is
helaas lastig. Dit gaat om gloeiend licht, zoals in het dashboard van je
auto. Dus het licht schijnt niet en geeft geen lichtvervuiling.

Ontwerp Arjan Kool
16 Heeft Capital C geen (fiets)kelder?

Wij zijn nu in de fase van het definief ontwerp voor het
terras/kunstwerk. Het oppervlakte daar loopt aan twee kanten
schuin. Wanneer wij een document hebben wat publieke gemaakt
kan worden willen we dat delen, maar dat is er nu nog niet.

Capital C heeft een privé fietskelder, wat mogelijkheden biedt voor
bezoekers van Capital C, daarnaast wordt gewerkt aan optimalisering
van fietsparkeermogelijkheden in het hele gebied.

