Veel gestelde vragen over De Paddenpoel
1. Waar komt het initiatief van de Paddenpoel vandaan?
Begin 2018 heeft de St. Antoniusschool het gemeenteplatform voor initiatieven, De Appelboom,
benaderd om de mogelijkheden te onderzoeken om het terrein te gaan herinrichten tot een leuk
en uitdagend sport- en speelveld. Nog voor de eerste bewonersavond, sloot Buro Sport zich al
aan bij het initiatief van de school. Na de bewonersavond van 25 mei 2018 ontstond de
werkgroep. Zijn hebben gezamenlijk het plan gemaakt.
2. Wie zijn er bij het Paddenpoel project betrokken?
Werkgroep De Paddenpoel
• Zuidsingel 25
• Zuidsingel 29
• Zuidsingel 52-08 (Appartementen)
• Piramide 34
• Piramide 38
• Oostindië 33
• Hazenest 19
• St. Antoniusschool
• Buro Sport
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Voor de ondersteuning en facilitering
• De Appelboom van de gemeente Wijdemeren
• Speelplan
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Voor de fases 2 en 3 worden nieuwe werkgroepen gevormd
3. Is er een aanspreekpunt / Contactpersoon voor de Paddenpoel?
• Gemeente Wijdemeren / Coördinator De Appelboom, Saskia Hille, 035 6559 408 /
s.hille@wijdemeren.nl.
• Gemeente Wijdemeren / Projectleider, Ine Middag, 035 6559 490,
ge.middaag@wijdemeren.nl – Voor Fase 2 “ Het bordes”
Wanneer het project van start gaat, communiceren we vooraf eventueel andere
contactpersonen.
4. Ligt het besluit om het Paddenpoel project te realiseren al vast, en kan er nog bezwaar worden
aangetekend?
Op 16 april 2019 heeft het college positief besloten om De Paddenpoel fase 1 “De groenstrook”
te gaan realiseren. De inhoud hiervan kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/depaddenpoel.
Formeel wordt er geen bezwaarprocedure gestart. Wanneer u bezwaar heeft (op onderdelen)
kunt u ons hiervan in kennis stellen.
Waarom heeft De Appelboom geen formele bezwaarprocedure? Bij De Appelboom komt het
initiatief voor een herinrichting vanuit de bewoners/belanghebbenden en niet vanuit de
gemeente. De Appelboom streeft naar een zorgvuldig communicatieproces, participatietraject en
een zo groot mogelijk draagvlak. Iedereen krijgt ruim de tijd om zijn bezwaren en ideeën kenbaar

te maken. Deze worden serieus meegenomen bij de planvorming waarbij de ervaring is dat de
bezwaren zijn weggenomen. De herinrichting past binnen de bestemming en de afstemming met
omwonenden is intensief en zorgvuldig is. In de uitwerking is rekening gehouden met alle vooraf
ingebrachte zorgpunten en wensen.
5. Wat wordt er verwacht van de omwonenden in het kader van de buurtparticipatie?
Wij doen het samen! Dat is de lijfspreuk van De Appelboom en staat aan de basis van elk
initiatief. Wij, initiatiefnemers en gemeente, voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor onze
leefomgeving en trekken hand in hand op om initiatieven te realiseren. Dit betekent in dit
project dat wij aan u gaan vragen om mee te helpen met de aanleg, onder begeleiding van
bureau Speelplan. Na de aanleg wordt het onderhoud van het terrein overgedragen aan de
initiatiefgroep. Dit doen we natuurlijk in zorgvuldig overleg met elkaar. We maken gezamenlijk
een onderhoudsplan en maken alle werkzaamheden inzichtelijk. De Appelboom faciliteert
benodigdheden en helpt waar nodig. Welke taken zijn er, en hoe gaan we dit verdelen. U kunt
dan bijvoorbeeld denken aan het verwijderen van zwerfafval, maar ook het maaien van de
stukken waar onze maaier niet meer bij kan. Kortom, wij doen het samen!
Wilt u de initiatiefnemers helpen bij de aanleg en/of het onderhoud?
U kunt zich hier voor aanmelden bij Gemeente Wijdemeren / Coördinator De Appelboom, Saskia
Hille, 035 65 59 408 / s.hille@wijdemeren.nl onder vermelding van De Paddenpoel. Bent u
ergens goed in? Handig met hout, een schroevendraaier of met planten bijvoorbeeld? Dan horen
wij dit graag.
De initiatiefnemers kennen deze voorwaarden en hebben zich al bereid getoond om dit
commitment voor een lange periode aan te gaan.
6. Onderhoud, wie is hiervoor verantwoordelijk?
Het onderhoud wordt grotendeels overgedragen aan de initiatiefnemers. Hier worden vooraf
duidelijke afspraken over gemaakt. Dit is een harde voorwaarde omdat de Gemeente
Wijdemeren geen capaciteit en middelen heeft om het onderhoud van de nieuwe inrichting op
zich te nemen. De gemeente blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de controle op de
veiligheid. Eventuele gebreken worden gesignaleerd en neergelegd bij de initiatiefnemers.
Wanneer er een onveilige situatie ontstaat, en de initiatiefnemers verzuimen om de situatie te
herstellen, dan is de gemeente genoodzaakt de ontstane situatie op te lossen. Dit kan eventueel
resulteren in het beëindigen van het project. Overigens is het uitgangspunt om er samen voor te
gaan (zie antwoord vraag 5), dus we trekken alles uit de kast om genoemde situatie te
voorkomen.
7. Wie is er aansprakelijk voor de veiligheid op het terrein van De Paddenpoel?
De Gemeente Wijdemeren.
8. Hoe voorkom je overlast?
We hebben in het plan de Paddenpoel rekening gehouden om overlast voor zover mogelijk te
voorkomen, o.a. door gebruikte materialen, inrichting, niet plaatsen van bankjes, geen
verlichting, geen hoekjes, etc.
9. Hoe meld je schade en overlast aan de Paddenpoel?
Schade en overlast kan gemeld worden bij De Appelboom.

10. Honden, fietsen, wandelen door de Paddenpoel?
Fiets aan de hand is toegestaan, honden zijn niet toegestaan op het terrein.
11. Hoe is de toegankelijkheid voor rolstoelen, rollators en kinderwagens geregeld?
Er is een toegangspad naar alle onderdelen van De Paddenpoel. Deze is begaanbaar in alle
weersomstandigheden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.
12. Wat is de planning voor de realisatie van De Paddenpoel fase 1 “Groenstrook”, De Paddenpoel
fase 2 “het Bordes” De Paddenpoel fase 3 “het Parkeerterrein”
1. Groenstrook fase-1; uitvoering najaar 2019
2. Het Bordes fase-2; Voortraject (inspraak, werkgroep, planontwikkeling) starten
einde voorjaar 2019, uitvoering winter 2019/2020.
3. Het Parkeerterrein fase-3: Voortraject starten voorjaar 2020 (inspraak, werkgroep,
planontwikkeling), nog geen realisatiefase voor ogen.
13. Wie mag er gebruik maken van de Paddenpoel?
De Paddenpoel is openbare ruimte. Iedereen, van jong tot oud, mag dus gebruik maken van De
Paddenpoel.
14. Past de Paddenpoel in het huidige bestemmingsplan?
Ja.
15. Schoonhouden Paddenpoel: Wie, hoe, wanneer?
Zie de antwoorden bij 5 en 6.

