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INLEIDING 
 
Voor u ligt een klein verslag met argumenten en 
Bevindingen m.b.t. het heester vak in het begin van de van Maanenware 
te Zwolle.  
 
Ik zelf ben woonachtig op de van Maanenware 5 en vanaf het moment 
dat mijn vriend en ik hier zijn komen wonen speel ik al met het idee om 
eens bij de gemeente te informeren welke mogelijkheden er zijn m.b.t.. 
het vervangen van de heester bosjes voor iets meer kindvriendelijk.  
 



VOORSTEL 
 
In mijn mails naar Lucia en in het telefonische contact heb ik aangegeven 
dat het mij om meerdere redenen ideaal lijkt als er, in dit groene deel aan-
grenzend aan de parkeerplaatsen een ruimte gecreëerd kan worden waar 
kinderen kunnen spelen.  
 
Mijn voorstel is om het heestervak leeg te maken en te vervangen voor 
een grasveldje met een omheining.  
 
Op het grasveldje staat dan een bankje met een prullenbak én een bord 
dat het geen uitlaat gebied is maar een speelveldje.  
 
In de huidige situatie staan tussen de heester bosjes 3 boompjes, wat 
volgens een buurvrouw rozijnen boompjes zijn.  
Het zou leuk zijn als deze 3 boompjes behouden kunnen worden om toch  
wat meer groen te houden én voor de vogels die er dankbaar gebruik van 
maken.  
 
De omheining van het veldje zie ik graag in de vorm van een beuken-
haagje. Zo is er toch een goede en groene afscheiding tussen de par-
keerplaatsen én kunnen kinderen minder makkelijk de straat op rennen.  
Misschien is een combinatie van een hek en beukenhaagjes veiliger maar 
ik weet niet wat daar de mogelijkheden in zijn. 
Persoonlijk zou ik i.v.m. veiligheid het liefst slechts 2 ‘ingangen’ in de  
omheining zien. Zoals getekend op dit plaatje:  
 
 



HANDTEKENINGEN 
 
Naar aanleiding van telefonisch en mail contact wat ik hierover heb gehad 
met Mevr.. Lucia Koetsier heb ik handtekeningen verzameld van alle  
bewoners die om het vak wonen of er op kijken.  
 
In onderstaande afbeelding geef ik met het gele lijntje aan welke huizen 
onder de genoemde voorwaarde vallen.  
Met de rode en groene strepen heb ik aangegeven  
welke buren wel of niet een handtekening voor akkoord hebben gezet.  





BEVINDINGEN 
 
Ik heb enorm veel enthousiaste reacties ontvangen op het idee om van 
het heester-vak een grasveldje met een bankje te maken. Hieronder een 
aantal opmerkingen van buren als reactie op mijn vraag wat ze vonden 
van mijn voorstel:
• Ik kreeg regelmatig de feedback dat er dan wel een soort omheining  

zou komen. (Er word soms zo eng hard door onze straat geracet door 
automobilisten);

• Een buurvrouw vroeg of ik in deze mail mee wou nemen dat een drem-
pel om de snelheid van automobilisten er uit te halen heel fijn zou zijn, 
de wegversmallingen die er nu zijn hebben nauwelijks effect op de 
snelheid van passanten;

• Een prullenbak en evt. ook een paal voor hondenpoep zakjes bij het 
veldje zou heel fijn zijn. (Meerdere buren gaven ook aan om de verant-
woording voor het schoonhouden te willen dragen)

• 2 gezinnen hebben geopperd dat ze een bijdrage zouden willen leven 
in het onderhoud van het gras en de eventuele omheining;

• Er is best veel animo bij de buren om zelf ook de handen uit de mou-
wen te steken voor dit project;

• Met oog op de laatste maanden en de corona crisis is het nog eens 
goed duidelijk geworden hoe belangrijk een fijne buurt is. Het argument 
dat zo’n veldje ook uitnodigt tot gezellig samenkomen van buren en 
het leggen van contacten vergemakkelijkt werd dan ook door meerdere 
buren genoemd. Het vergroot een saamhorigheidsgevoel, sociale con-
trole, veiligheid en algemene gezelligheid in de buurt.

Op twee adressen heb ik geen handtekening gekregen. 
Bij mijn buren op nr.3 is de voornaamste reden hun angst voor dat het 
misschien een jongeren hangplek word. Persoonlijk ben ik hier niet bang 
voor omdat er in de directe omgeving weinig ‘jongeren’ wonen op dit  
moment én omdat wij daar o.a. zelf de jongelui op aan zouden spreken 
als dat al zou gebeuren. De oudere dame op nr.22, gaf aan dat ze gras 
wel prima zou vinden maar ze zou het zo jammer vinden als de rozij-
nen-boompjes weg zouden gaan. Ze geniet erg van de vogels die daar op 
af komen. Het lijkt mij fijn om samen met jullie rond de tafel te kunnen om 
te kijken naar mogelijkheden voor dit vak waarbij ook de 3 rozijnen-boom-
pjes kunnen blijven. (al dan niet verplaatst)



ARGUMENTEN 
 
Ik weet dat het niet de bedoeling is maar in de praktijk word er nu vaak op 
de ‘vluchtige momenten’ gevoetbald tussen de auto’s en racen kinderen 
achter elkaar aan rondom het heester-vak maar dus ook deels over de 
weg.  
 
Met ‘vluchtige momenten’ bedoel ik de momenten na school maar voor 
het avond eten of na het avond eten maar voor het slapen. Het moment 
dat Mama nog de laatste spullen pakt maar Papa met de kinderen alvast 
naar buiten gaat.  
Het moment dat de buren met elkaar staan te kletsen terwijl de kinderen 
niet alleen willen toekijken en wachten maar even kunnen spelen.  
 
Natuurlijk zijn ook gewoon de momenten op een willekeurige vrije middag 
een heerlijk moment om buiten te spelen.  
 
De weg is een groot gevaar voor spelende en onoplettende kinderen. 
Ondanks dat we op een woonerf wonen verbazen wij (en onze buren) ons 
regelmatig over de angstaanjagende snelheid waarmee sommige  
automobilisten het nodig vinden om naar hun huis of bestemming te 
racen.  
 
Het creëren van een veilige speel plek is dus niet alleen prettig omdat er 
dan niet meer tussen de auto’s* gespeeld hoeft te worden maar ook zo-
dat de kinderen een plek hebben waar fijn en veilig buiten gespeeld kan  
worden. 
 
Persoonlijk lijkt het mij een hele fijne veilige plek waar de kinderen samen 
kunnen buitenspelen, waar ouders elkaar kunnen treffen. Waar alle 
buren gebruik van kunnen maken als sociale ontmoetingsplek.  
Het is een plek die kan uitnodigen voor een buurtbarbeque of andere 
leuke activiteiten. En daardoor zou het een positieve bijdrage leveren aan 
de sfeer, saamhorigheid, gevoel van veiligheid, sociale controle en het 
veilig buiten spelen van kinderen, zonder dat er groen verloren gaat! 

* Op Google Maps is duidelijk te zien dat de parkeerplaats redelijk breed is opgesteld waardoor er ruimte is tussen de 
auto’s die aangrenzend aan het heestervak- en aangrenzend aan de achtertuinen van de Ministerlaan 7 t/m 17  
geparkeerd staan. Overigens zijn zelden alle parkeerplaatsen bezet. 


