dinsdag, 31 mei 2011

BEWONERSAVOND 쐌 Zorgen over kaalslag in bos 쐌 Tennisclub overweegt mogelijk acties 쐌 ‘Zwembad te sober’
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Nieuwe zwembad (Steinerbos)
Buitenzwembad
Gemeentehuis
Party & Zalencentrum (Vivaldi)
Begeleid wonen (Daelzicht)
Kinderopvang (Steyntje)
Openbare school (De Maaskei)
Nieuwe weg en rotonde
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verkorte Dieterenstraat
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Stadhouderslaan

Het plan Steinerbos zoals dat binnenkort uitgevoerd gaat worden. De huidige aansluiting van de Dieterenstraat op de Stadhouderslaan komt te vervallen. Bijplaat: tekening van het nieuwe zwembad, met panoramisch uitzicht op een straks gerenoveerd buitenbad.
graphic Van de Hoek Architectuur/Buro5. Tekening en ontwerp zwembad: Op ´t Root & Beerts – Krieger.

Steinerbos slaat nieuwe weg in
Steinerbos nieuwe stijl. De
infrastructuur gaat grondig
op de schop. Omwonenden
die gisteravond over het
plan zijn geïnformeerd, reageerden gematigd enthousiast. „Qua architectuur
prachtig, maar waarom moeten zo veel bomen weg?”
door Frans Dreissen

E

en mooi plan, maar geen
natte droom. De presentatie van het plan Steinerbos zorgde voor een levendige bijeenkomst. Met complimenten voor de opzet en de aandacht voor inpassing van het nieuwe zwembad in het landschap.
Maar ook met kritische geluiden.
Van de tennisclub LTV Stein die
in een gedwongen verhuizing een
bedreiging ziet in het voorbestaan
van de club (op 10 juli worden de
leden geraadpleegd over mogelijke acties), de duikclub die vanwege een beperkte diepte (2,50 meter) lang niet meer alle brevetten
kan verstrekken, tot en met bewo-

ners die gelet op de grote parkeercapaciteit een kaalslag onder bomen verwacht.
„Jammer ook dat het bad zich
niet onderscheidt van andere in
de regio. Het is geen recreatiebad.
Ik mis speelse elementen, avon-

tuur”, liet een van de omwonenden zich ontvallen. Spontaan applaus vanuit de zaal.
Geen springplank of glijbaan inderdaad. Geen stroomversnelling
of tierelantijntjes. Geen tribunes
voor publiek. Wegbezuinigd uit

de plannen om aan de financiële
kaders van de raad te kunnen voldoen. „We richten ons op de
grootste gemeenschappelijke deler”, aldus de burgemeester. „En
dat zijn de ouderen.”
Van compensatie van gekapte bo-

men is geen sprake. Te duur. En
een andere afslag aan de Stadhouderslaan naar het zwembad ‘is te
gevaarlijk’.
Opvallend weinig protest daarentegen tegen een gedeeltelijke afsluiting van de Dieterenweg. Wellicht een zegen voor de buurt, die
regelmatig te maken heeft met
overlast van overloop parkeren.
Grote zorgen in de zaal met circa
60 buurtbewoners vooral over het
aantal bomen dat weg moet. Hoeveel is nog niet bekend. „Je moet
je afvragen of je nog wel kunt
spreken van Steinerbos.”
De aanleg van een grote parkeerplaats (700 voertuigen) op de plek
van de huidige tennisvelden,
wordt als een te grote aanslag op
het groen aangemerkt. Maar volgens de burgemeester is er geen
andere optie. Dat geldt ook voor
de verplaatsing van de scouting,
het jongerencentrum en de tennisclub. Met name die laatste zegt
te zijn overvallen door het plan
en maar één gesprek te hebben gehad met de gemeente.
De burgemeester zegt aan ieders
wens zo veel mogelijk tegemoet
te willen komen. Echt overtuigen
kon hij de meerderheid in de zaal
gisteren echter nog niet.
Meer info vanaf 1 juni op de website:
steinerbosinbeweging.nl

