
Verslag platform Wilhelminapark  
20 mei 2019, 19.30 – 21.15 h 

Gemeentekantoor

Aanwezig:  Willem Jan G, Lucette R, Mirjam R, Ellen vt G, Gabe B, Sjan v G, Hans T, Jose S,  Jack V

Afgemeld:  Arno B, Cis H,  Astrid R, Geertje N.

1 . Willem Jan opent de vergadering. Voorstel agenda is akkoord.  

2. Mededelingen
Welkom aan Jack V. Hij vervangt Arno B. Hij zal in toekomst met Arno afstemmen wie bij vergadering 
aanwezig. Jack H. heeft aangegeven geen lid meer van het platform te willen zijn.

3. Verslag vorige bijeenkomst
Het verslag van de bijeenkomst van het platform van 9 april wordt goedgekeurd. Tijdens het vorige 
overleg zijn aan het einde van de vergadering kleine themagroepjes geformeerd die alvast zouden 
nadenken voor inhoudelijke punten voor de werkbijeenkomst met de gemeente. Die groepjes zijn:

o Hondenpoep & ganzen: Geertje, Sjan
o Geschiedenis: Mirjam, Cis
o Directe omgeving Visserskot: Gabe, Jose, Peter
o Landschapsarchitectuur & verbinding beide parkhelften:  Lucette, Hans
o Natuur, waterkwaliteit: Geertje, Willem Jan
o Klimaatadaptatie: Willem Jan
o Speelgelegenheid & sport: ?

Voor de watertoren wordt benoemd dat Hans contact kan leggen met de eigenaar van de 
watertoren, maar dat dan wel eerst duidelijk moet zijn wat we als platform zouden willen vragen.

Historisch, herdenking bevrijding
Naar aanleiding van het verslag meldt Mirjam dat zij contact heeft gehad met de gemeente over het 
voorstel om de viering van de bevrijding (op 29 oktober 65 jaar geleden) en de dodenherdenking 4 
mei naar het (nationaal) monument met de twee adelaars in het Wilhelminapark te halen. 
Geconstateerd dat we nu snel moeten handelen en gebruik moeten maken van de contacten die de 
leden van het platform hebben. Genoemd wordt: Marja H. (oud-wethouder) en Bas K. van het comité
4 & 5 mei, Willem T(?, betrokken bij Pools monument op Ettense Baan) en Marie H. Ook zijn er 
contacten met wethouders, waaronder Marian de B.

4. Gemeentelijke Projectgroep
Ellen vt G geeft een toelichting op de startbijeenkomst van de gemeentelijke projectgroep 
Wilhelminapark op 16 april.  Vanuit het platform waren daarbij aanwezig Mirjam, Lucette en Willem 
Jan. Ook Ellen en Marie Jose ware aanwezig, maar dan ook vanuit hun rol als gemeenteambtenaar.  
In de werkgroep zitten Ellen vt G (afdeling wijken, eerste aanspreekpunt voor platform 
Wilhelminapark, voorzitter), Marie-Jose vd B (afdeling Groen, bodemdeskundige), Christel E. 



(landschapsarchitect), Ton G.(ontwerper) en Majella V. (Ingenieursbureau).De projectgroep wil graag 
samen met het platform werken aan de plannen om de komende jaren het park op te knappen. 
Daartoe dient eerste een programma van eisen (PvE) te worden opgesteld, daarna een schets en 
uiteindelijk een Uitvoeringskader Wilhelminapark

Ellen meldt kort de uitkomst terug. Er is door Ton G. veel verteld over de plannen om rond heet 
zuidelijk deel van het park de wegen opnieuw te gaan bestraten. Daarbij wordt ook gekeken naar het
versmallen van de rijbaan. Ook de weg tussen de twee parkhelften (General Maczekstraat) wordt 
meegenomen. Op verzoek van het platform zal ook gekeken gaan worden of de straten rondom het 
noordelijk deel van het park in een keer in de planvorming kan worden meegenomen.

5. Werkbijeenkomst Wilhelminapark
Op maandagmiddag 27 mei vindt een werkbijeenkomst plaats van de gemeentelijke projectgroep 
Wilhelminapark en het platform Wilhelminapark. De bijeenkomst vindt plaats in het Visserkot. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt er een wandeling door het Wilhelminapark plaats.
Programma:

13.00 – 13.45 uur           Wandeling door Wilhelminapark
13.45 – 14.00 uur           inloop/ontvangst 
14.00 uur                         intro Wilhelminapark (svz en doel)
14.15 uur                         per thema pitch
15.00 uur                         in drie groepen uiteen
16.00 uur                         terugmelding per groep
16.30 uur                         hoe verder
17.00 uur                         afsluiting met drankje

Vanuit het platform nemen aan de werkbijeenkomst deel: Jose,  Jaap,  Gabe,  Cis,  Geertje, Lucette,  
Willem Jan, Peter (misschien).

Ter voorbereiding is er een korte presentatie en daarna discussie over de volgende thema’s:

Hondenpoep & ganzen: is relatief groot probleem. Voor ganzen blijkt het heel moeilijk zijn een 
oplossing te vinden. In Valkenbergpark is probleem nog groter doordat de ganzen daar ’s zomers vers
groen gras hebben. M.b.t. hondenpoep is groot probleem dat er in of in het buurt van het park 
nauwelijks hondenuitlaatplaatsen zijn. We hebben alle creativiteit nodig voor een oplossing. 
Probleem is ook dat hondenpoep en bomen zich slecht tot elkaar verhouden.

Directe omgeving Visserskot: Gabe en Jose geven toelichting. De directe omgeving heeft armoedige 
uitstraling door verloedering houtwerk en paden, door hekwerk, beplanting, verlichting etc. Gepleit 
wordt voor mogelijkheid voor de buurt om in het Visserskot en het aansluitende terras bij elkaar te 
kunnen komen. Maatschappelijke functie.  Het nieuwe terras vanuit Visserskot naar water behoeft 
veel aandacht, daarbij zoeken naar soortgelijke aanpak bij andere vijver. Voorkeur is om dat te 
combineren met het veiliger en schoner maken van omgeving van notarisbankje. Overigens is goede 
verlichting voor het hele park van groot belang.

Landschapsarchitectuur & verbinding beide parkhelften:  Lucette en Hans geven aan de hand van 
uitgewerkte schets op kaart een toelichting. Centraal moet staan het verbinden van de twee 
parkhelften. Daarbij speelt met name ook verbinding van het water een grote rol, zicht op water in 
zuidelijk helft is nagenoeg verdwenen. Lucette en Hans stellen voor een prijsvraag uit te schrijven. 



Vraag is wat je precies vraagt. Zou wel mooi zijn als niet alleen professionele bureaus maar ook 
andere partijen gevraagd worden mee te denken.

Overig: er wordt wederom aandacht gevraagd voor mogelijkheid om op het gras te recreeren. 
Daarbij speelt het hebben van speelgelegenheid voor jonge kinderen ook een belangrijke rol. Ook 
wordt er bepleit voor het aanleggen van watertappunten.

6. Rondvraag en volgende vergadering

De volgende vergadering is op maandag 24 juni 2019 om 19.30 h in het gemeentekantoor, zaal 
A0.20. Er is een kans dat Willem Jan dan verhinderd is, dus dan zal iemand anders de vergadering 
moeten voorzitten.

De volgende vergadering zullen we spreken over ideeen om 125 jaar Wilhelminapark te vieren.

Er wordt gesuggereerd om na te denken over een website voor het Wilhelminapark.

Er wordt aandacht gevraagd voor het nog beter betrekken van de bewoners en bedrijven en 
belangengroepen rond het Wilhelminapark bij de planvorming.


