WIL GROEN WEL GROEIEN OP PLEK VOOR
DONKERE GEMEENTE GEBOUW, IS ZO
DONKER. WIL GRAAG MEER LICHT IN
OMGEVING,.

LELIJKE PLATSIC TRAMHUISJES IN
SARPHATISTRAAT VEGROENEN BV
WETERINGPLANTSOEN

AUTO'S UIT DE
STAD!

METRODAKEN
VERGROENEN

BELEVING

VERGROENINGKANT BENOPREMSELAKADE , NIET
METROKANT MAAR AMERICA TODAY KANT

GEBRUIK

PRETTIGE PLEK OM TE VERBLIJVEN,
BOEK LEZEN, GROEN HELPT DAARBIJ

ZITGELEGENHEID

TOEKOMSTWAARDE

NAAR 2-BAANSWEG EN 30 KM,
ANDERS BLIJFT AUTO
OVERHEERSEN

GROEN IS DUURZAAM

MEER VERBLIJFSPLEKKEN, MEN IS
ZICH NU BEWUST DAT NAAR
BUITEN GAAN BELANGRIJK IS

ONTMOETING

MINDER LAWAAI
VAN AUTO'S

SPORTGEBRUIK VOOR VOLWASSENEN,
ZODAT SPEELTUINEN WEER VOOR
KINDEREN WORDEN

GEEN
SPEELTUINTJES

ZOVEEL MOGELIJK GROENPLEKKEN
OM TE VERBLIJVEN, WEG MET HET BLIK

PARTICIPATIEBIJEENKOMST GROENONTWERP WEESPERPLEIN
laad en losstrook!
BELEVING

meer ruimte voor spontane ontmoetingen
ontmoeten, ratte, graag meer
bloembakken

laad en losstrook is vervallen
langs de rijbaan, voor
Weesperplein 8. Sinds dit weg is,
is laden en lossen op stoep.

BELEVING
Groen &
minder
stenig

Gebruik, lopen, genieten, ﬁetsen er verblijven
bij korte paueze

in spits en na spits, is het erg druk met mensen.
Aandacht voor wildparkeren voor ﬁetsparkeren
GEBRUIK

Fietsen punt van aandacht, vooral met
terras ook!

voedsel weg,
meer struiken

Toegankelijkheid
- rolstoel, visuele
beperking

belangrijk voldoende loopruimte, plein overzicht

bomen leuk en belangrijk. Groen is ﬁjn, maar ruimte is ook
elangrijk!

BELEVING

GEBRUIK

Het blijft een
vierbaans snelweg.
Je zult er niet zo
gauw een boekje
gaan zitten lezen.
Meer loopruimte,
meer ruimte.

TOEKOMSTWAARDE

potentie en
toekomstwaarde, als het
verkeer vermindert
wordt. dan kan het een
boulevard worden,

Meer gras, meer
groen, meer bomen.
Daken van de metro
vergroenen.

Hoe gaan we de
problemen aanpakken.
Het blijft een
doorloopruimte.

op welke manier
kan er nagedacht
worden over water
retentie. Er is erg
veel
wateroverlast.Niet
alle soorten groen
helpen tegen
wateroverlast. Dus
daar graag rekening
mee houden

Plint levendiger

Afval inzameling
(prullenbakken
& containers)

Meer ruimte
creeren - op de
straat zelf

het zou moooi
zijn als het straks
een weg wordt
waar je graag
doorheen
wandelt. En niet
een straat met je
vermijd

Wat nu weg is
wandelpad
maken

toekomstwaarde, plek voor cultuur. Ook
richtng Rhijnspoorplein

doordat de beplanting
hoog is, Trekt dit vuil
aan en ratten. Dus het
gaat niet alleen om
mooi maken.Maar ook
kijken naar de
problemen. Niet
voldoende
vuilnisbakken. Hou
houden we het met
zijn allen schoon?

Vanuit bewoner,
struiken
vervangen voor
iets laags, gras
bijvoorbeeld.

Bankjes waar je
niet op kan
liggen ivm GGD
klanten

Capital C wel ﬁetskelder, wel aanvullende
voorzieningen

TOEKOMSTWAARDE

mooier groen bij
Cantharell
Muren daar weg halen,
zou je het plein
vergroten.
Dan terk je de straat
erbij trekken

Meer
verblijfplek

Schoon

minder
ﬁetsen
geparkeerd

TOEKOMSTWAARDE

wat voor groen? Kwalitaive
bermen, niet een grasveldje.

Klinkers en
mooi
meubilair

Parkeerplaatsen
opheffen voor
groen en
wandelaars

GEBRUIK

voldoende plek
voor
ﬁetsparkeren
groene daken
metro

Beton weg
en mooi
straatwerk

Groen voor
insecten en
vogels

BELEVING

Auto's minder
prominente
plek

weinig bewoners
doorheen gaan meest belangrijk
bankjes met groen een andere orde
hoogteverschillen geven luwte aan weg
meer groen bij de MEtro
Je mist de gezelligheid
Functioneel plein
lage struiken bij GGD, veel ratten
gevaarlijke situatie bij GGD
Met groen rekening houden met doorzichten
Ruimtelijke groen want het is een verkeersplein
Een plein met allure

GEBRUIK

Bankjes alleen op strategische plekken
Bij monument
zijn er inpandige ﬁetsmogelijkheden

TOEKOMSTWAARDE

Levendigheid

Waterdoorlatende
bestrating

