
Op woensdag 18 mei was de werkgroepbijeenkomst over de herinrichting van het plein in 
Nederhorst den Berg. Hierbij zijn de volgende zaken besproken: 
 

- Voor de bestrating wordt gebruik gemaakt van een mix van bestaand en nieuw materiaal. In 
het straatwerk worden voetstappen opgenomen, die op speelse wijze de muziektent en de 
jeu-de-boule baan met elkaar verbinden. 

- Het patroon en materiaal van het straatwerk op het plein zal ook deels worden 
overgenomen in fase 2. 

- Aanstaande maandag om 9:00 uur werken Wolter en Jaap samen een ontwerp/plan uit voor 
het bestratingspatroon en voor het soort materiaal.  

 
- Alleen zieke bomen worden zeker gekapt. Dit betreft de grote boom voor de deur van de 

slager, naast de muziektent; de boom achter het elektriciteitskastje bij de jeu-de-boule baan 
en de grote treurwilg op de kruising met de Brilhoek. 

- Alle overige bomen worden nog nader bepaald. 
- Het verplaatsen van bomen is helaas geen optie. In verband met een voorbereidingstijd van 

ruim 1 jaar, is het nu al niet meer haalbaar als we in oktober willen uitvoeren. 
- Op maandag 23 mei maken Wolter en Jaap samen een ontwerp/plan voor de bomen. 

 
- De Jeu-de-boule baan komt op dezelfde plek te liggen als in het laatste ontwerp al is 

aangegeven. 
- De afmetingen van de baan blijven ook gelijk aan het laatste ontwerp. 
- De paaltjes rondom de baan worden niet terug gebracht. Ze hebben geen functie en zijn een 

obstakel voor o.a. de kermis 
 

- De Kiosk is bedacht bovenop een hogedruk gasleiding van Alliander. Zij geven aan dat er 
geen objecten bovenop, of in een straal van twee meter rondom de leiding mogen staan. Dit 
in verband met de veiligheid. 

- Ik zal bij Alliander nagaan wat wel en niet mag. Als er een Go komt, dan graag nagaan in 
welke vorm het mag (open of met achterwand). Bij No-Go wordt in fase 1 niets geplaatst en 
zullen we in fase 2 nadenken over een oplossing. 

 
- Ik zal zo snel mogelijk, bij voorkeur maandag 23 mei, een overleg afstemmen met 

Bloemenwinkel Lydi en de Albert Heijn. Hierin bekijken we wat kan worden gedaan met: 
o De winkelwagens, 
o De rolcontainers, 
o De laad- en losplaats, 
o De laad- en lostijden, 
o De afmeting van de uitstalling van de bloemenwinkel. 

- Ik hoop op redelijkheid en billijkheid van de ondernemers. De bewoners en de gemeente 
willen een mooi plein en steken hier veel geld en tijd in. Het zou fijn zijn als deze twee 
ondernemers daar ook aan mee werken. 

 
- Voor fietsen wordt er tegenover de ingang van de AH een fietsenrek geplaatst. Dit fietsenrek 

wordt ingesloten in de haag, zodat ze niet te veel in het zicht staan.  
- Naast de fietsenrekken wordt ook een ruimte gemarkeerd voor scooters en brommers. Met 

witte stenen worden lijnen aangebracht die het gebied voor de scooters aangeven.  
- In fase 2 wordt bekeken of de belijning voldoende zijn werk doet of dat er borden moeten 

worden geplaatst.  
 

- Om het plein extra sfeer te geven worden onder de bomen spots geplaatst die de bomen 
vanaf de grond beschijnen.  



- Wolter en Jaap bepalen maandag 23 mei waar deze spots komen. 
- De spots worden aangesloten op de lantaarnpalen, zodat ze op de zelfde tijden branden als 

de overige verlichting. 
- Ten behoeve van de aansluiting van deze spots zal waarschijnlijk een aanvraag gedaan 

moeten worden bij Alliander. Dit kan veel tijd vragen, dus vraag is even of dit de planning 
niet gaat verstoren. Ik zal dit zo spoedig mogelijk uitzoeken/uitzetten. 

 
- Hagen langs het plein worden 1,20 tot maximaal 1,30m hoog.  
- Gekozen is voor een haag van Olijfwilgen. 
- Gemeente zal de hagen aanplanten.  
- Beheer van het groen willen we graag overdragen aan de bewoners. Hierbij zal gemeente wel 

het snoei-afval afvoeren en indien nodig gereedschap beschikbaar stellen. 
 

- Bankjes kunnen eventueel door Joost worden gemaakt. Hij zal een offerte opstellen, op basis 
waarvan de gemeente een beslissing neemt. 

- In offerte moet worden uitgegaan van drie gebogen bankjes van ieder 3,5m lang en vier 
rechte bankjes van ieder 3 meter. 

 
- De groep “vrienden van …” wil graag een Willie-accent schenken. Het betreft een 

vaantje/windhaan voor op het dak van de muziektent. Ontwerp en levering wordt door Joost 
verzorgd.  
 

- Voor het terras van Het Spiegelhuys kan de gemeente nu geen toezegging doen. Het 
Spiegelhuys zal een omgevingsvergunning moeten aanvragen via de reguliere procedure. 
Deze zal eerst door de gemeente worden getoetst en daarna 6 weken ter inzage worden 
gelegd voor bewoners. Hierop mag dus bezwaar worden gemaakt.  

- Gezien de gemiddelde doorlooptijd voor een omgevingsvergunning van 12 weken is voor dit 
seizoen een terras niet haalbaar. 

- Bij de aanvraag dienen duidelijke tekeningen en plattegronden te worden meegestuurd. 
Gebruik hiervoor bij voorkeur de tekeningen van Han en teken het terras vervolgens met 
maatvoering en al hier op in. 

- Ik zal Emile een mail sturen met info over de procedure. 
 

- Voor de Markt zal Wolter een chech doen in het tekenprogramma, om te zien of vrachtauto’s 
de draai kunnen maken tussen de hagen door. 

- Uitgangspunt is een kleine vrachtauto met grote aanhanger. 
- Op het plein is verder voldoende ruimte om eventueel de markt uit te breiden.   

 
- Verschillende mensen (vooral muziekanten) vragen of in de muziektent de schermen terug 

kunnen komen om de wind tegen te houden. 
- Of dit mag zonder eerst een vergunning/melding te doen, zal ik uitzoeken. 
- Omdat het verder niets met de inrichting van het plein de maken heeft, is dit geen prioriteit 

en zal in eerste instantie ook geen projectbudget beschikbaar komen. 
 

- Voor de kerstboom zal in het plein een grondpot worden opgenomen.  
- Voor de verlichting van deze boom zal geen extra voorziening worden getroffen. Stroom kan 

worden gehaald in de kast bij de muziektent. 
 


