
 

  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Geachte wethouder Karremans,  

 

U heeft ons op 23-11-2021 gevraagd om advies te geven over IP Ericaplein met referentienummer 

IP21-00077-FE Ericaplein. De Wijkraad Bloemhof heeft dit advies in haar vergadering van 

09-03-2022 vastgesteld. 

 

Ons advies is:  

 

Naar aanleiding van uw adviesvraag inzake de herinrichting van het Ericplein het volgende advies. 

1) De herinrichting kan doorgaan zoals aan de bewoners voorgelegd is. Uit de inspraak zijn 

geen redenen naar voren gekomen om niet door te gaan met de geschetste plannen. 

2) Er zijn wel vragen gekomen naar aanleiding van deze plannen. De grootste angst is dat de 

bal vanaf het plein op straat komt. De geschetste afscheiding in  vorm van een hek en een muurtje 

zou afdoende moeten zijn. 

3) Veel mensen willen graag van de containers die op het plein staan af omdat ze de boel 

behoorlijk ontsieren. 

4) Bij de heesters moet opgelet worden dat deze niet zodanig uitgroeien dat het zicht op het 

plein ontnomen wordt om te voorkomen dat het slaapplekken of latrines worden. Er moet overzicht 

blijven. 

5) De bestaande heg is pas volgroeid en moet zoveel mogelijk behouden blijven. 

6) Kinderen zouden graag nog een schommel of glijbaan willen. Een nestschommel, die door 

meerdere kinderen tegelijkertijd gebruikt kan worden, is elders een populaire oplossing voor 

dergelijke vragen gebleken. 
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7) Waar wij onze waardering voor willen uitspreken is de wijze waarop de bij de inspraak 

gebruikte folder is vormgegeven. De 3-d tekeningen hebben de bewoners duidelijk geholpen 

inzicht te krijgen in de gemaakte plannen. 

Tot zover ons advies. 

 

Wij vragen u om ons advies over te nemen. Graag ontvangen wij uw reactie binnen 6 weken. Ook 

worden wij graag op de hoogte gehouden van verdere besluitvorming. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Wijkraad Bloemhof 

 

                                     

 

Technisch voorzitter 

 

Wijkmanager 

 M. van Lent         H. Kraaijeveld 


