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In de afgelopen weken zijn er intensieve contacten geweest tussen vertegenwoordigers van de 

bewonersvereniging en een team gemeenteambtenaren dat zich bezighoudt met het project 

Herinrichting Koningshof. In deze reactie hebben wij ons daarom beperkt tot een korte beschrijving 

van voorstellen en aandachtspunten. Onze argumenten voor het alternatieve voorstel van de 

bewonersvereniging voor grasveld, opstelplaats en parkeerterrein bij Het Baken zijn bekend. In een 

ingezonden stuk in de Telstar van 1 juli jl. zijn ze toegelicht (https://www.wijk-koningshof.nl/wp-

content/uploads/2020/07/Telstar-Voorlopig-Ontwerp_28juni2020.pdf). 

Een schets van dit voorstel is bijgevoegd; zie ook https://www.wijk-koningshof.nl/wp-

content/uploads/2020/07/voorstel-bewonersvereniging-scaled.jpg 

 

Graag willen we de speciale aandacht van de gemeente vragen voor de volgende punten: 

1. Alternatief plan voor grasveld, opstelplaats en parkeerterrein bij Het Baken  

Dit plan houdt in:  

- de afvalcontainers voor OPK (oud papier en karton), textiel, glas en restafval worden allen 

gegroepeerd op het parkeerterrein 

- dus niet zes ondergrondse containers voor restafval en glas op het grasveld van Het Baken 

- en ook niet een speciale ‘kiss and ride’ parkeerhaven voor het bezoeken van deze containers 

op het grasveld 

- de marktkramen krijgen – zoals nu – enkele dagen van de week een plek op een aantal 

parkeerplaatsen 

- dus geen speciale open opstelplaats bij de hoek Oranjelaan-Rivierenlaan die het grootste 

deel van de week parkeerplaatsen kost en een rommelige en kale entree zal opleveren voor onze 

groene wijk 

- het voetpaadje langszij de opstelplaatsen voor een OPK-container vervalt. 

 

2. Plaatsing containers voor restafval tegenover Rivierenlaan 40  

Er zijn alternatieve locaties in beeld gekomen die minder belastend zijn voor de betrokken 

bewoners. 

 

3. Lange rechte stuk van de Bergse Maas  

Bij de bewoners leeft een sterke wens om bloem-/groenbakken te handhaven als vriendelijke 

aankleding. Daarnaast fungeren ze vanwege een daardoor verspringend straatbeeld als 

snelheidsremmer. Wij roepen de gemeente op om met de betrokken bewoners te gaan 

overleggen over een mogelijke oplossing. 
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4. Trottoirs langs het eerste deel van de Rivierenlaan 

Deze trottoirs blijken thans in de praktijk te smal en dat blijft zo in het Voorlopig Ontwerp. Het is 

wenselijk om te bezien of en waar verbreding mogelijk is. In ieder geval moet de beplanting 

tussen trottoirs en de Rivierenlaan veel lager blijven dan nu het geval is. 

 

5. Voorziene aanbiedplaatsen voor mini-containers tegenover Rivierenlaan 25, 32, 33 en 46  

Deze aanbiedplaatsen gaan volgens de omwonenden tot problemen leiden. Zij vrezen gevaarlijke 

situaties voor kinderen die de Rivierenlaan willen oversteken en voor automobilisten die vanuit 

de zijstraten de Rivierenlaan op willen rijden. Zij vragen zich af waarom huidige locaties niet 

worden gehandhaafd. Naar ons oordeel verdienen deze opmerkingen van omwonenden grondig 

onderzoek. 
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