
Reacties (aanvullingen) leden Verening Bestwil n.a.v. presentatie Masterplan d.d. 18 mei 2021

Totaal 

leden 

Bestwil

Bestuur 

Bestwil al 

eerder 

ingezonden

1 Voor nieuw receptie gebouw 1

2 Voor grotere ruimte postpakketten 1 1

3 Niet te veel weghalen bomen 1

4
Geen bomen kappen / uitdunnen rondom het zembad ivm 

geluidsoverlast privacy omwonenden
1

5
Stille Wille als echt bos behouden ipv meer (vinex) park, denk met name 

aan vogels ,eekhoorns etc
4

6 Wat heeft LSW voor ogen, echt bos of parkachtig karakter ? 0 1

7
Nieuwe aan te leggen wandelpaden te dicht bij de woningen, privacy 

wordt erg aangetast
5 1

8 Voor gezamenlijke ruimte bewoners / blokhut 2 1

9 Geen rondweg (om bos heen) 4 1

10 Geen ondergrondsafval, o.a. ook door te zwaar vrachtverkeer 2

11 In plan op 3 plaatsen, waarom niet centreren (o.a. minder geluid vw's) 0 1

12 Geen stalen banken 2

13 Geen verharding gehele park (inventariseren per straat ?) 3 1

14 Geen stalen lantaarnpaals 1

15 Slechte staat riool 2 1

16 Slechte staat stroom / water voorziening 2 1

17 Tegen eenrichtingsverkeer 3 1

18
Bermpaaltjes laten staan / vervangen (anders toch weer parkeren in de 

bermen)
0 1

19 Juiste volgorde (eerst ondergrondse infra, daarna bovengronds) 2 1

20 Voor bushalte in de buurt 1

21 Aandacht voor grondverzakkingen 1

22 Aandacht voor stankoverlast buren boeren 1

23 Grondprijzen te hoog 1

24 Voorkeur padel court 4

25 Voor verwarming zwembad 1

26
Voor iets in de vorm van een calisthenics parkje of voetbal / hockey 

veldje
1

27 Bang (vragen over) dat exploitatie kosten omhoog gaan 2

28

Om dubbelbestemming mogelijke te maken heeft in 2016 DJB een plan 

met betrekking tot Noordoost quadrant van park Stille Wille gemaakt.  

De gemeente heeft daarop  met BRO abstract in december 2016 een 

nieuw bestemmingsplang gemaakt In deze plannen was vanuit de 

zuid/oost zijde een wandelweg richting de Baest gepland, nu niet meer in 

masterplan. Is plan bekend bij LSW, aandacht hiervoor

1

29

Buizerdlaan veel gebruikt door wandelaars vanweg rust en ruimtelijk 

inzicht, daarom verkeer door de Patrijslaan, dat was reden verharding 

Patrijslaan (graag zo behouden)

1 1

30 Positief over parkeerplaats eind van de Bekersberg 1

31
Geen extra oplaadpunten, bij eigen woning ook voor gasten. Extra 

oplaadpunten meer verkeer / auto bewgingen
1

Intern wat is 

wenselijk ?

32 Oplaadpunten eind van de Kastanjelaan niet mogelijk, geen ruimte 0 1

33 Voor externe handhaver 1

34
Huis te dichtbij bij herinrichting kruispunt Berkenlaan / Nachtegaallaan, 

worden er verkeersdrempels aangelegd ?
2

35 Voor afgesloten gebied voor loslopende honden 1 1

36 Voor grote parkeerplaats bij entree en park auto vrij 1

37 Kwaliteit wegen buiten het park richting Stille Wille slecht 0 1

38 Voor ruimere bochten bij de wegen, anders weer kapot gereden 0 1

39
Wandelbos 'lager gelegen natte gedeelten" klopt dit ? Vijver vaak 

nagenoeg droog in de zomer
0 1
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40
Bomenrij lang Bekersberg bedoeld als corridor, kan die worden 

doorgetrokken iom gemeente ?
0 1

41
Wat is de bedoeling van bomenrij die in het bos is getekend, loodrecht 

op bekersberg ?
0 1

42
Verbinding Hertegangseweg en Bekersberg zo inrichten dat groot verkeer 

niet / nauwelijks mogelijk is, wordt continu kapot gereden
0 1

43 Aandacht voor zendmast in masterplan 0 1

44
Driehoekig perceel bij entree wordt aangekocht voor maken van een 

uitrit, dit gebied betrokken bij ontwikkeling entree ?
0 1

45 Zichtplek / bank bij vijver Vijverlaan is een toevoeging 0 1

46
Visvijver bij tennisbaan, natuurontwikkeling of ook recreeren, 

bijvoorbeeld kleinschalige evenementen / vissen / jeu-de-boules ?
0 1

47 Locatie werkplaats ? 0 1

48

Hoe wordt de look & feel rondom zembad / tennisbanen en met name 

de loze groene ruimte ruimte grenzend aan zwembad ? Zie hiervoor de 

gelanceerde idee in het zgn. HAS-groenplan met recreatie-

concentratiegebied (ligt bij de receptie)

0 1

49 Bij inrichting rekening houden met vormbomen die nu nog in depot staan 0 1

50
wat houdt eventuele halfverharding in, ook in relatie met zwaarder 

verkeer
0 1

51 Grasstenen geen voorstander van, blijft rommelig 0 1

52 Impressie schets begrijpen we niet, liggen de hoodroutes verdiept ? 0 1

53
Ondergronds afvalsyteem: 75 m1 wettelijk ? Is dit wenselijk voor oudere 

mensen ?
0 1

54 Groenstort laten waar die nu is, beter landschappelijk inpassen 0 1

55
Wat wordt bedoeld met acties kort termijn en dan onderdeel 

erfafscheidingen ?
0 1

56

Bij acties lange termijn en dan onderdeel zwembad  / tennisbaan en 

omgeving, denk svp aan inpassing van een padel court en 1 tennisbaan 

hiervoor laten vervallen en de andere opknappen en beter inpassen (zie 

ook het HAS-groenplan)

0 1

57 Graag aandacht voor uniforme afval c.q. hondenpoepbakken 0 1

58
Bij keuze nieuwe verlichting ook rekening houden met fauna (lage 

verlichtingspaaltjes langs wegen en hogere bij wegaslagen?)
0 1


