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Buurtbewoners
Wij waren verrast door de hoge opkomst tijdens en ook na het webinar van 19 april. Live
hebben er zo'n 100 huishoudens gekeken. Na de uitzending is de opname ook nog ruim 100
maal teruggekeken. Een ongekend hoge betrokkenheid in de wijk!
We hebben hard gewerkt om alle antwoorden op uw vragen en opmerkingen te verzamelen.
Deze zijn o.a. in overleg met de gemeente en Heijmans tot stand gekomen.
Hieronder de antwoorden op de vragen en opmerkingen van het webinar van 19 april 2021.
Groenvoorziening-Afval-Bloembakken
● Scheiden groenafval
Wij kijken of er mogelijkheden zijn m.b.t. het groenafval (gfe) van de appartementen.
Het heeft onze prioriteit en wij zijn in gesprek met zowel de gemeente als ook met
Circulus Berkel om tot een passende oplossing te komen.
●

Afval McDonalds en Ettigerpark
Het zwerfafval is een grote ergernis in de wijk. Ondanks dat de McDonald´s en de
gemeente al het nodige doen om het zwerfafval op te ruimen, blijkt dit toch niet
voldoende. Helaas kunnen wij het gedrag van de mensen die het zwerfafval
veroorzaken niet veranderen. Wat wij wel kunnen doen is elkaar erop aanspreken.
Wij gaan op korte termijn in gesprek met de gemeente om te kijken wat wij hier
samen aan kunnen veranderen.

●

Prullenbakken met deksels
In het verleden werden de deksels van de prullenbakken afgetrapt, vandaar dat de
prullenbakken zijn zoals ze zijn.

●

Groenaankleding in de wijk is minimaal
De gemeente heeft de borders aan de Coenensparkstraat en de Groote Bolwerk
prachtig aangekleed met mooie grote struiken en planten. Om de wijk nog kleurrijker
te maken zijn er grote bloembakken te adopteren. Deze bakken worden door
bewoners zelf voorzien van planten/bloemen en onderhouden. De gemeente
inventariseert of er nog meer bewoners zijn welke een bloembak willen adopteren.

●

Hondepoep
Binnen de gemeente Zutphen is er een duidelijk hondenpoep beleid. Eigenaren van
honden die zich hier niet aan houden dienen aangesproken te worden.

●

Wanneer en hoe wordt er gecommuniceerd over eventuele adoptie van de
bloembakken?
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De gemeente zal hier via haar halfjaarlijkse nieuwsbrief over communiceren. De
verwachting is dat dit niet in de komende nieuwsbrief zal zijn, maar die aan het eind
van het jaar.

Veiligheid en verkeer
● En er wordt gevraagd of de Noorderhaven eenrichtingsverkeer wordt en zo ja
welke kant gaat deze dan op?
Er zijn geen plannen om de bestaande verkeersstructuur te wijzigen. Als het gaat om
de Noorderhavenstraat (bij veld 2/3), dit wordt eenrichtingsverkeer in de richting van
de IJssel vanaf de kruising met de Reesinkhof.
●

Toekomstige plannen Dreef ?? Komen er drempels?
Er zijn geen drempels voorzien in de Dreef. Wel wordt gekeken naar de
verkeersaansluiting Hermesweg/Dreef bij de realisatie van de nieuwe school
Kompaan.

●

Kunnen er parkeerbeugels voor fietsen komen bij het Ettegerpark?
We gaan kijken of en waar we fietsnietjes kunnen plaatsen bij het park.

Overige vragen
● Kan het fietspad bij de Museumhaven niet worden doorgetrokken?
De grond om het fietspad langs de Museumhaven door te trekken is in particuliere
handen. De huidige eigenaar wil vooralsnog niet tot verkoop overgaan. De gemeente
wacht voorlopig de ontwikkelingen af en is (nog) niet tot een onteigeningsprocedure
overgegaan. Zij is dat ook niet voornemens binnen afzienbare tijd dit te gaan doen.
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●

Komt er een supermarkt en/of gezondheidscentrum?
Volgens het bestemmingsplan is er geen mogelijkheid voor een grote supermarkt in
de wijk. Wel is er ruimte voor buurtsupermarkten en andere middenstand. Er zijn in
de wijk op verschillende locaties winkelpanden beschikbaar. Het is aan de
middenstand om zich hier wel / niet te vestigen. Ditzelfde geldt voor een mogelijk
gezondheidscentrum.

●

Hoe zit het met het tijdelijke toiletblok op de hoek van Contrescarp en
Coenensparkstraat?
Deze blijft tot na de zomer hier staan en krijgt uiteindelijk een plek op drijvende
steigers in de haven (in aangepaste vorm en uiterlijk).

●

Wat gebeurd er met het Liander gebouw?
Het Liander gebouw is niet meer in gebruik als kantoor. Voorlopig blijft het gewoon
staan. Het gebouw is opgekocht. Het is afwachten wat er mee gaat gebeuren.

●

Kan er geen pad vrij gemaakt worden bij Kade Zuid, zodat er weer verbinding is
met de IJsselboulevard?
In verband met de ontsluiting van het bouwverkeer van Kade Zuid en de daarbij
behorende veiligheidsaspecten is er helaas geen ruimte beschikbaar voor een
voetpad langs de bouw richting de tunnel naar de IJsselboulevard en binnenstad. Het
terrein blijft dus de komende periode volledig afgesloten voor doorgaand
voetgangersverkeer. Voor verdere vragen hierover wordt u verwezen naar het
algemene emailadres van de Noorderhaven: info@noorderhavenzutphen.nl.

●

Hoe meldingen (overlast, afval, snelheid, enz,) te maken bij de gemeente?
Meldingen kunt u heel makkelijk maken via de BuitenBeter app.
Hoe werkt het? Hoe meer meldingen hoe hoger de prioriteit. Dus ook al lijkt het dat
er niets gebeurd, blijf e.e.a. melden zodat terugkerende incidenten hoger op de
prio/lijst komen te staan. Pas dan is de kans dat er daadwerkelijk actie wordt
ondernomen groter.

Wij merken hoe betrokken u bent bij onze prachtige wijk. Blijf vooral al uw vragen en of
zorgen aan ons stellen via de site. Belangrijk is dat we allereerst met elkaar in gesprek gaan
over wat er gaande is voordat er een melding wordt gemaakt.
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