VERZAMELDE EN GEVERIFIEERDE INPUT GESPREKSTAFELS
INLOOPAVOND CENTRUM BEINUM 26-11-2019
ALGEMEEN
3 maanden geleden (bijeenkomst wijkraad en wethouders) zijn alle aanwonende van de
•
‘twee’ pleintjes voor sporthal en supermarkt met op- en aanmerkingen gekomen. Dit is
verwerkt in rapporten. Deze worden toegestuurd. Waarom nu weer een bijeenkomst?
woningen op schets weg
•
meer aandacht voor cultuur
•
vernietig niets
•
idee: paaltjes bij Campstede weg
•
aanvoer wordt geregeld door plan van deskundigen
•
positief over plan, nog wachten op verdere uitwerking
•
zwembad kan niet langer dan 10 jaar bestaan
•
voorzichtig met kritiek op deskundigen (zij hebben kennis van zaken)
•
zwembad kan centrum meetrekken met faillissement
•
idee; openbare verlichting door nieuwe led verlichting, te donker
•
Waarom alles gefocust op centrum Beinum?
•
worden de uitgangspunten van naar Buiten in Beinum wel meegenomen in alle plannen?
•
Waarom niet bij Bingerdenseweg?
•
Kan het niet ergens anders?
•
Men wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen / vervolg. Er werd
•
zelfs voorgesteld om opnieuw een sessie te houden nadat er weer een nieuwe schets
gemaakt is met de ingrediënten die in deze avond opgehaald zouden zijn.
Meer opties aanbieden: optie 2 en 3. Naast optie 1 die nu wordt gepresenteerd door de
•
gemeente.
Suggestie een wijkenquète houden
•
Een rol aan de wijkraad geven in het proces
•
Er is een schets gemaakt door een adviesbureau die werkt voor de gemeente. De gehele
•
buurttafel is het met een of meer onderdelen van de schets oneens.
Er moet sowieso meer aandacht zijn voor de mensen. Inspraak en vragen wat de mensen
•
zelf willen
LEEFBAARHEID
Aanwezige vijver geeft body aan de wijk, opfrissen mag.
•
vijver niet weg is mooi
•
vijver opkrikken
•
vijver behouden, maar wel open voor aanpassing
•
Behoud de vijver
•
De vijver moet als stuk natuur blijven.
•
Vijver behouden! Een pomp plaatsen (stroming) = retentie van de vijver
•
Alle groen zoals het er nu is, vijvers, gras, bomen, moet blijven. Dat is belangrijk voor een
•
fijne leefomgeving
houd het groen
•
geen vijver dempen
•
als je bomen herplaatst doe dit dan zodanig dat het bomen zijn die geen grote worteldruk
•
geven of waar kleverig spul vanaf komt (Linde)
Belangrijk is dat de wijk leefbaar blijft en wordt gehouden, met/ zonder sporthal.
•
Beinum bestaat uit drie verschillende gebieden: verbondenheid niet sterk
•
levendig houden
•
Beinum levendig houden: supermarkt, arts, tandarts, sportmogelijkheden.
•
Aantrekkelijk houden voor toekomstige (jonge) bewoners; zij kiezen veelal voor Beinum.
•
Minimale huidige groen in stand houden
•
Geen hoge bomen
•
Er wordt veel overlast ervaren van ‘hangjongeren’ die (uit de sporthal) via supermarkt eten
•
kopen en dit in het speeltuintje opeten en daar tot laat in de avond blijven hangen.
Vergroten van activiteiten zorgt mogelijk voor meer overlast.
•
Politie al 10 jaar bezig met oplossen. Waarom veranderen?
•
er wordt gedeald bij speeltuintje geen handhaving
•

BUURT, CENTRUM & VOORZIENINGEN
Beinum heeft meeste bewoners van Doesburg en minste voorzieningen. Gemeente geeft
•
aan ga maar naar Binnenstad daar zijn alle voorzieningen. Kleine ondernemers krijgen
geen kans tot vestigen.
pinautomaat.
•
Hal ontwikkelen (herinrichten t.b.v. open activiteiten + multifunctioneel, wel behouden!
•
Marktplein accommodatie met zoveel mogelijk gevarieerd aanbod bundelen, marktdagen,
•
centrumfunctie Beinum
Meer voorzieningen ouderen.
•
Grasveldje braakliggend, opvullen met friettent.
•
het geheel hoeft niet perse een centrumfunctie te hebben
•
Wel een buurtcentrum functie behouden om samen te kunnen komen. Eventueel via
•
speeltuin/ park.
open voor multicultureel centrum
•
multicultureel centrum meer activiteit in Beumerskamp, vraag naar meer cultuur. Alle centra
•
zijn commercieel. Centrum bij zwembad; kinderen van Wetelaar moeten verder reizen.
Trekt Beinum leeg, financiele problemen bij sluiting zwembad, zwembad trekt niet leeg.
Ontmoeting voor de ouderen / wijkraad / kinderopvang
•
Ouderen / Dagopvang realiseren
•
Sociaal centrum voor ‘jongen oud’
•
Omdat Beinum vergrijst zou er een multifunctioneel gebouw moeten komen. Daarin moeten
•
zorgactiviteiten aangeboden worden. Er is een huisarts, fysiotherapie, dagopvang. Dat zou
goed kunnen op de plaats waar nu ook al dagopvang is, de huidige sporthal Beumerskamp.
functie van dagbesteding / bewegingsruimte op locatie centrum Beinum behouden
•
zet een gebouw neer wat een wijkfunctie heeft
•
Geen bebouwing/ verharding op de pleintjes. Als er eventuele bebouwing moet komen dan
•
in stijl met rest wijk, geen hoge gebouwen.
daken laag houden
•
jongerenvoorzieningen niet nodig er is vergrijzing, kan wel jonge gezinnen ontmoedigen
•
daken groen en laag
•
niet een groot woningcomplex worden
•
Parkje: daarvoor is geen plek meer, wel gebrek. Jeu de Boule baan.
•
Ruimte voor een park waarin het elkaar ontmoeten centraal staat
•
geen hoogbouw
•
een centrum moet logisch ingericht zijn
•
plaats niet teveel gebouwen / voorzieningen op zo’n plek als deze
•
houd het centrum toegankelijk en open qua structuur (er zijn nu donkere hoeken rondom de
•
sporthal, met soms hangjongeren)
huisarts en fysio: vereiste
•
Milieustraat: als vereiste aangegeven: aanvulling is afvalbak waarin plastic gestort kan
•
worden
Er moet een gezondheidspost als centraal punt blijven in de wijk. Misschien te combineren
•
met een wijkcentrum waarin o.a. een ontmoetingsplaats voor senioren, een plaats voor een
fysiotherapeut en een pedicure, een dependance van de apotheek, een postagentschap of
zzp-ers
Medisch Centrum Beinum realiseren
•
Grand Café met terras
•
Fitness voor ouderen realiseren
•
Realisatie van een postagentschap
•
Ouderen moeten een plek hebben waar ze kunnen bewegen (gym, aangepaste sporten).
•
Dat kan kleinschalig.
denk aan zitplekken voor ouderen
•
Jeugd t/m 16 jaar op Beinum alle voorzieningen voetbal Angerlo is gunstiger afstand.
•

WINKELEN
Niet vergroten Deka, wil leefbaarheid houden
•
heel moeilijk Deka te bevoorraden
•
supermarkt van Beumerskamp multi-functie
•
aanvoer van Deka is belangrijk
•
Dekamarkt van Beumerskamp
•
idee; jongeren woningen boven Deka, goed isoleren (geluidsoverlast)
•
Deka uitbreiden
•
Super groter in plaats van cafetaria, gemeente Doesburg is hierop tegen.
•
Huidige grote is voldoende
•
Er moet grote supermarkt blijven in de wijk. Misschien op de plaats van de huidige sporthal
•
Supermarkt / Cafetaria behouden
•
In supermarkt een klantentoilet realiseren
•
Geen wens voor nog een centrum. Binnenstad heeft centrum, kijk daar naar extra
•
mogelijkheden en uitbreiding. Van toeristen onder andere moeten we het hebben.
(2e) supermarkt service gerelateerd
•
Ontmoetingsplek; sporthal en de super, subwinkels in super, kapsalon in super.
•
Supermarkt meer keus en mogelijkheden.
•
Afhaal apotheek
•
Kleine winkels realiseren
•
In het nieuwe Beinum centrum moet ook plaats zijn voor kleine winkeltjes als een kapper
•
en een kroegje. Ook de bestaande cafetaria moet een plek houden. Zo kan, vooral voor de
oudere Beinummer, alles op kleine afstand worden verkregen
geen vlooienmarkt meer op deze locatie terug
•
snackbar behouden
•
het winkelaanbod niet vergroten (we waarderen het centrum in de binnenstad)
•
PARKEREN & VERKEER
speeltuintje nieuw parkeerplaats
•
bovenop dak parkeerplaats?
•
ondergrondse parkeerplaats
•
Voldoende parkeergelegenheid voor de supermarkt en de dokter/fysio praktijk
•
Indien mogelijk ondergronds vanwege het zicht.
•
Gelaagd parkeren
•
Wat betreft de supermarkt: daar moet men gratis kunnen parkeren.
•
er komt teveel bebouwing, wil wel altijd kunnen parkeren
•
er worden, vooral bij regionale toernooien en vlooienmarkten, veel auto’s in de wijk
•
geparkeerd
soms niet parkeren bij mijn eigen huis, maar zet ik hem onbewaakt op grote parkeerplaats
•
realiseer meer parkeerplaatsen, zeker wanneer de DEKA uit zou willen breiden
•
Voorkomen van toename verkeersdrukte.
•
infrastructuur onvolledig
•
infrastructuur/ wegen meenemen
•
idee; infrastructuur, ontsluiting naar Rivierenweg, mocht niet van Doesburg Waarom niet?
•
Verkeer op Angerloseweg te druk, veel overlast van jeugd, minder ‘racebanen’. Geen
•
bussen meer.
Er is maar één ingang/uitgang: gevaarlijke / onhandige situatie met vrachtverkeer DEKA
•
Voorkeur voor rondweg waarin meerdere in/uitgangen zijn met aparte route vrachtverkeer
•
De oversteek van de Breedestraat is erg onveilig.
•
Een rotonde creëren op de plaats van de huidige kruising Breedestraat x Bingerdenseweg.
•
Er moeten betere fiets- en voetpaden komen die bovendien goed verlicht moeten zijn
•
Het fietspad van Didamseweg naar Berkumshof rechtdoor trekken en de vreemde knikken
•
bij de Didamseweg en de overgang naar Berkumshof eruit halen. Bovendien graag beter
verlichten o.a. bij het kunstwerk aan de Didamseweg/IJsseldijk
Let op: bij alles wat verandert erop letten dat er geen aanzuigende werking van verkeer.
•
Er zou een snelheidsbeperking moeten komen op de Breedestraat. Met werkzaamheden
•
daar was er heel kort een snelheidsbeperking (30 km). Dat gaf enorme rust.
Let op bij de bevoorrading van de Deka. Er zou een sluis moeten komen voor de grote
•
vrachtwagens. Let op dat zij iet achteruit het parkeerterrein over moeten met gevaar voor
de mensen die daar lopen.

SPORTHAL
sporthal buiten de wijk bij zwembad
•
sporthal laten staan/ moet blijven / kapitaalvernietiging
•
asbest moet weg
•
sporthal + cultuurhal (theater) buiten de wijk wel in Beinum
•
sporthal beetje te groot op foto
•
geen sporthal bij zwembad
•
zwembad trekt sporthal mee
•
belangrijk voor jongeren om naar de sporthal te fietsen
•
sporthal met meer cultuur, ging prima in Wieringen
•
sporthal bij zwembad in onbewoond gebied
•
Sporthal aan de Rivierenweg nu +/+ plek niet ten koste van groen en vijver.
•
wedstrijd waardig bij Den Helder
•
regiofunctie
•
bestuift Den Helder
•
kleinere hallen, handhaven ten behoeve van jeugd, ouderen (Armgardstraat gaat sluiten).
•
Altijd beredeneren in het belang van de klanten (verenigingen), zij zijn blij dat ze
•
bestaansrecht hebben.
Volleybal en turnen. Betere verbinding; niet weer een wijziging op korte termijn.
•
We willen niet perse een sporthal hier/de dissonant is nu de sporthal/sporthal: liever niet
•
hier.
Verkeersveiligheid
•
Zo dicht mogelijk bij de doelgroep.
•
- SC Doesburg is ook op huidige locatie gebleven- centraal gelegen.
- Jeugd van Beinum kiest veelal voor AV vanwege afstand.
- De dijk naar locatie Den Helder is levensgevaarlijk voor de jeugd op de fiets. Er wordt te
hard gereden en slechts aan een kant van de weg verlicht. Via binnenstad is het veel te
ver en worden de ouders langer belast om mee te gaan.
Wat betreft de sporthal: iedereen was van mening dat deze NIET in het centrumplan thuis
•
hoorde. Enkelen gaven de locatie zwembad aan.
voor een centrumfunctie is een sporthal niet relevant
•
De sporthal moet weg uit de wijk. Hierover is de hele groep het eens.
•
Is de combinatie met het zwembad “Den Helder” een mogelijkheid?
•
Sportaccommodaties op centrale plek, bijv. bij zwembad Den
•
Geen sporthal in Beinum
•
verplaats de sporthal naar het zwembad (unaniem): logischer, uit de wijk en
•
synergievoordelen
Gymzaal van de Wetelaar uitbreiden
•
Meer kijken naar een REGIO-functie van een sporthal (Doesburg – Angerlo – Drempt)
•
Een combinatie van sporthal en zwembad op de kruising van de in- en uitvalswegen bij
•
Den Helder is goed. Het geeft ook aanloop uit de direct aanliggende gemeentes als
Bronkhorst, Drempt en Angerlo.
Voor de gymlessen van de bovenbouw van de Wetelaar kunnen de kinderen onder het
•
tunneltje door naar Angerlo
Voor de gymlessen van de bovenbouw van de Wetelaar kan er goed een stukje aan de
•
huidige sportzaal van de Wetelaar worden gebouwd. Er is zat ruimte na het vertrek van de
Ark.
Parallelweg naar Den Helder door de auto’s onveilig voor de kinderen.
•
Sportverenigingen: fusie met onze naaste gemeente Angerlo.
•
Wel moet er een veilige fietsroute zijn naar het zwembad. De huidige parallelweg zou niet
•
meer voor auto’s
Let op: vraag ook de mening van de bewoners van de Ooi, net als je nu aan ons onze
•
mening vraagt!

WONEN
1 laag boven Deka/ winkels t.b.v. starters
•
Woningen die gebouwd worden, graag bouwen voor starters of laagbouw voor senioren.
•
Misschien ook als appartementen in een gebouw of boven de winkel of het
ontmoetingscentrum.
Realiseer voor een deel woningen op de ingetekende speelplek.
•
Als er al gebouwd gaat worden dan een voorkeur voor levensloopbestendige woningen
•
Bij wonen is een voorkeur voor het combi wonen: oud en jong door elkaar. Zo kunnen
•
mensen elkaar beter helpen.
bouw hier woningen voor ouderen met bijbehorende voorzieningen
•
idee; jongeren woningen boven Deka, goed isoleren (geluidsoverlast)
•
Input tafel Wil Verlaan:

Vragen?
Mail met onze raadsleden:
• Stan Hillenaar: raad.hillenaar@doesburg.nl of
• Wim Robbertsen: raad.robbertsen@doesburg.nl

