Herinrichting Koningsplein/Oranjeplein
Zoals eerder aangegeven, is de gemeente van plan het Koningsplein/ Oranjeplein opnieuw in te
richten. De wens is om het Koningsplein en Oranjeplein te vernieuwen tot één groen park met
ruimte voor verschillende functies aan weerszijden van de Scharnerweg.
Avenue2/ projectbureau A2, Ahold en gemeente hebben daarbij de gezamenlijke ambitie om het
gehele gebied in één samenhangend plan aan te pakken om zo een visitekaartje voor de eerste
ontwikkeling langs de groene loper af te geven.
Op dit moment is er sprake van een eerste schetsontwerp om omwonenden en toekomstige
gebruikers een betere indruk te geven over hoe het zou kunnen uitzien. Welke mogelijkheden en
kansen er ontstaan. Vooralsnog denken we in mogelijkheden, waarbij we zeker bij de inrichting
rekening zullen houden met veiligheid en toekomstig beheer.
De gemeente wil graag gebruik maken van de ideeën, de verschillende invalshoeken en het
gedachtegoed van de omwonenden en heeft hiervoor de klankbordgroep KoningOranjepark in het
leven geroepen. De klankbordgroep bestaat uit 16 gemotiveerde deelnemers die bereid zijn om, op
een positieve en opbouwende wijze, samen met de gemeente het schetsontwerp verder uit te
werken.
Ook is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over beheer en onderhoud, veiligheid,
overlast, voorzieningen en evenementen. Daarnaast zal de gemeente informatiemiddagen/avonden organiseren om de voortgang, ontwikkelingen en knelpunten met u te delen.
Het is een proces waar we samen met open vizier instappen om vervolgens eind 2016/begin 2017 te
streven naar de fysieke aanleg van het park.
Deelnemers klankbordgroep Koning/Oranjepark:
Janine Verhoeven, Annet Staal, Raymond Dassen, Toos Knaapen, Peter van den Boorn, Margret van
de Heuvel, Daniëlle Reijnders, de heer Bronzwaer, Marie-Francoise Colson, Vincent Schreurs, de heer
Appels, de heer W. Graatsma, Marcel Tonnaer, Jo Hensen, Fons Timmermans, Roberts Strijckers en
Martin Huizing en namens de gemeente Marianne Bauling en Landa Kapel.
De eerste bijeenkomst is inmiddels achter de rug en, na een eerste kennismaking met de groep en de
toekomstige werkwijze, staan op 23 juni meerdere presentaties over diverse thema’s op de agenda.
Binnen de herinrichting van het park hebben we ook een indeling gemaakt in thema’s die op basis
van interesse hebben geleid tot een voorlopige volgorde bij het behandelen van de onderwerpen:
uitgangspunten ontwerp van het park
paviljoen
andere voorzieningen in het park
speeltoestellen/Mosasaurus
ambulante handel
evenementen
bloemen-, kruiden (perken)
inrichting eiland
hondenlosloopgebied
beheer en onderhoud
(Het thema veiligheid zit in principe verweven in alle onderwerpen en dient meegenomen te worden
in alle thema’s).

Bevrijdingsmonument
Voor veel bewoners was het gegeven dat in het kader van de herinrichting van het park gedacht
werd over een mogelijke verplaatsing van het bevrijdingsmonument, een gevoelige zaak. De
gemeente had alle begrip voor de emoties rondom een mogelijke verplaatsing en heeft dit idee
zorgvuldig onderzocht.
Nieuwe inzichten:
In de maanden januari en februari 2015 hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met
omwonenden als ook met de erfgenamen van Charles Eyck. Daarbij zijn we op een brief van Charles
Eyck gestuit uit juni 1951, met daarin zijn inzichten over de achtergrond en directe omgeving van het
monument.

Het plan voor verplaatsing Bevrijdingsmonument Koningsplein is opnieuw beoordeeld en gelet op de
stukken die met betrekking tot de oorspronkelijke plaatsing nu aan het licht zijn gekomen heeft het
College besloten om het Bevrijdingsmonument “niet” te verplaatsen.
Hierbij hebben de volgende overwegingen meegespeeld:




De brief van Charles Eyck waarin hij zelf adviseert om achter het monument d.m.v. een hoog
gebouw een coulissewerking te garanderen
De ruimtelijke setting van het monument en het verhoogde platform met vlaggenmasten en
bronzen schaal van het bevrijdingsvuur
De onzekerheid m.b.t. de fundering en de afwerking van de sokkel, waardoor schade kan
ontstaan bij een mogelijke verplaatsing.

Geadviseerd werd wel om langs de plint van de ANWB-flat een rij lage boompjes aan te planten
zodat de begane grond rond dit gebouw iets aantrekkelijker wordt.

