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KANSEN ZORGEN
Inrichting van plein in samenwerking met huidige bewoners plein Doorgaande route naar stad gaat probleem worden
gezamenlijk afval inzameling? Evt samen met de buurt? Openbare ruimte is een zorg!
Niet alleen 'prachtige' plek!! Vooral dynamiek stimulerende zaken (??) . 
'Samenleven' i/d toekomst!! Experimentele ruimte

Drugsoverlast bij doorgaande weg Hangjongeren

Streven naar een gezond evenwicht tussen "openheid" en "gesloten". Doorgaand pad langs water? Hoe wil je dat doen. Kan niet ivm tuin
oefen'/bewegings app v. alle ???? (zie Griftpark) Privacy van bewoners op het plein
Fijn voor ons buurtbewoners, die brug Zorg is: Brug. Hoe houden we brommers en fietsers van de brug? Terwijl het 

wel voor iedereen toegankelijk moet zijn.
PS. Ik ben voor die brug hoor! Openbare ruimte onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking

groene ontwikkeling zoals kinderkas openbaar park; geen griftpark taferelen
Speelbos openbare ruimte biodiversitiet in de knel door intensief gebruik
Geef kinderen ruimte geluidsoverlast op voorplein: picknicken, drinken enz. als dit meer "park" 

wordt.
speelgelegenheid voor kinderen geluidsoverlast rolkoffertjes hotel op de keitjes (ook Molenstraat etc)
Bomen + biodiversiteit toevoegen Weer de auto's van de grachten
Blijft het hek aan het Wolvenplein? Lijkt me mooi om dat hek weg te halen Geen fietsen overal
meer groen op het wolvenplein De punt is opeens veel groter, hoe zit dit. Gevolg: hangplek? 
levendige stad met creativiteit tov geluidsoverlast Hangjongeren & drugsoverlast bestaat nu ook al op de Witetvrouwenkade
zie enquetes buurtplatform WVS i.v.m. de geluidsoverlast de brug op een andere plek!
meer groen minder steen (hartje) geen bankjes, geen gras voor: hangjongeren, drugskoeries, verslaafden etc
mooie looproute toevoegen voor iedereen Opvallend dat de portierswoningen op geen enkele tekening te zien zijn 

terwijl wij toch onderdeel zijn van het plein. Tot nu toe is de afstemming niet 
heel soepel verlopen. Teken ons in, zodat we net vergeten worden.

beter als de brug zou uitkomen op de punt; dat is handiger i.v.m. plek 
Griftparkgarage

Worden huidige bewoners vh plein meegenomen in de plannen? Tot op 
heden nog niets van gezien. We staan niet eens op de tekening!

Overleg over de grond direct voor het rijtje portierswoningen?! Steiger/loopplank onvoldoende te gebruiken als wandelroute door gebruik 
als aanlegplek

Hek verwijderen om het geheel bij de buurt te betrekken Brug moet geen hangplek worden



De plannen voor de leefomgeving en openbare ruimte zien er veelbelovend 
uit!

Geluidsoverlast!

Samen komen Volwassen en kinderen hangplek(ken) voor daklozen/verslaafden
een evenwichtig ontwerp geluidsoverlast op het Wolvenplein (klankkast)
"Kees Bos" Een s-vormige brug uitkomend op Hooghiemstraplein. Kosten moet 
beter zijn door hedendaagse bouwtechnieken

Zorg over het gebruik van de openbare ruimte in de avond. Komt er een 
verbod te verblijven

De groene golf ook daar voortzetten!
Gebrek aan het meenemen van de bestaande cipierswoningen op het 
Wolvenplein

Educatie en Groen Dichter bij de natuur (in de stad) te veel stenige openbare ruimte en onvoldoende groen

Naast aanleg steiger mogelijkheid bootje te water laten
hoe wordt de grond direct voor de portierswoningen ingericht? 
Worden huidige bewoners gekend?

schuine helling om bootje te water te laten Bereikbaarheid. Auto? Fietsenstalling?
suggestie; ga 'ns kijken naar de parkeergar. Den Bosch-zuid (Hekellaan). Daar 
hebben ze een oude muur heel mooi doorgebroken. Zou ook mooi zijn voor de 
brug op de punt.

geen verblijfsruimte op voorterrein

Een rustig mooi groen plein. Een looproute met groen. Historie en uitzicht
in plan voorkant: rust. Graag! Eindelijk komt het bruggetje. Grote noodzaak
Kan er op de hofjes meer gras (groen) ipv bestrating?
zonnepanelen & groen (smiley)
verbinding groen Wolvenplein met meer groen op de kop van de 
Plompetorengracht
Open Verbinding Mensen Groen -> verbinden centraal!
Prachtig zoveel groen. Geen auto's meer op het Wolvenplein
In 'aanloopfase' al starten met verbindende activiteiten: buurt betrekken, 
'loop' erin!
loopbrug meer richting punt bolwerk
loopbrug geen fietsbrug
brug komt uit in Wolvenstr/plein. Druk met fietsers, gevaarlijk! Beter 
verplaatsen naar de 'punt'
let op! Looproute/pad Een samenvattende visie op papier komen die de 
cohesie laat zien "kees bos"



In de (fraaie) plaatjes zag ik het hek om het voorplein niet. Dat hek is wel 
essentieel om de 'looproute' vanaf de brug te scheiden van de wolvenstraat
maak van de Wolvenstraat een voetgangersgebied. Fietsen welkom
Een speeltuin in Hof 1
Gesloten naar buiten Open naar binnen
Maak het voorterrein kindvriendelijk
Neem ook de Wolvenstraat mee in de herontwikkeling van het voorterrein. 
Dat de look en feel aansluit en drempels voor scooters
Groen ! Smiley
wel vergroenen voorterrein en geen parkeerplekken
een onleesbare over 22 uur en Wolvenplein 2c????


