
 

 

 Beantwoording open vragen/opmerkingen 

Schetsontwerp herinrichting speeltuin 

Julianaplantsoen 

We hebben veel reacties gekregen rondom het schetsontwerp. Deze hebben we in dit document 
gesorteerd op onderwerp. Bij sommige reacties hebben we een toelichting gegeven met gebruik van 
de volgende leesteken: “[ ]”. 
 
Opmerkingen waarbij geen reactie van de gemeente nodig is, staan onderaan dit document. 
 
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de reacties. Wat er met de 
beantwoording op de vragenlijst gaat gebeuren, staat achter iedere reactie aangegeven met een 
nummer: 
 

 1. Reactie wordt ingepast in het voorlopig ontwerp 

 2. Reactie wordt niet ingepast in het voorlopig ontwerp 

 3. Reactie heeft geen relatie tot dit project 

 

Reacties op speeltoestellen 

Reactie op vragenlijst Reactie gemeente 

Nr.  

Voetbalveld 

1.1  Locatie voetbalveldje is niet niet 

handig (staat op schets in de 

speeltuin en tussen drie flats in!) 

Een speeltoestel erbij, zoals 2 

schommels of een extra 

klimtoestel. Bankjes laten staan.  

2 Het voetbalveld wordt aangepast naar een meer 

speel gericht veldje waarin ook nog met een bal 

gespeeld kan worden. Vanwege het ruimtegebrek 

kan dit niet op een andere plek ontworpen worden. 

1.2  Het voetbalveldje is net even te 

veel. Nu al veel overlast door 

voetballen, terwijl er geen veldje 

is. 

1 Het voetbalveld wordt veranderd naar een meer 

speelgericht veldje waarbij er mogelijkheid is om een 

bal te schoppen, maar niet zozeer dat er alleen 

gevoetbald zal worden. 

1.3  Voetbalveld is ongewenst, te 

dicht bij huizen. Hofje is een 

klankkast. Voetbal is vragen om 

hangjeugd, geluidsoverlast en 

glasschade 

1 Zie 1.2 



 

 

1.4  Voetbalveldje verplaatsen naar 

een andere plek op het 

Julianaplantsoen. Te veel 

speelruimte op één plek. 

2 Zie 1.2 

1.5  Ik vraag mij af hoe het 

voetbalveldje zit verhoud tot het 

speelterrein voor de kinderen. Is 

er een hek? Hoe wordt 

voorkomen dat een klein kind 

een bal tegen zich krijgt.  

2 Zie 1.2 

1.6  Ik ben niet bij met het voetbal 

veldje.  Bewoners kunnen 

overlast krijgen met het harde 

voetballen.  Hier is eerder naar 

gekeken en was geen goed idee. 

Er zou met gekeken worden naar 

kleinere kinderen en daar 

toestellen voor.  Grotere 

kinderen kunnen naar voetbal 

veldjes.  En ondergrondse 

trampoline zouden we erg leuk 

vinden en eventueel ook een 

balanceer iets,  zoals op het van 

markenplantsoen.  

1 Zie 1.2 voor het gedeelte over het voetbalveld. Een 

ondergrondse trampoline is moeilijk te plaatsen in 

de ondergrond die er nu is. Er wordt gekeken of er 

een ander speeltoestel in de plaats kan komen. 

1.7  Voetbal veld naar 130 - 160 . 2 Zie 1.2 

1.8  Voetbalveld geeft 

geluidsoverlast. Stuiteren van bal 

op harde grond of tegen hekken 

is storend zo dicht bij de 

woningen. Hoe kan de gemeente 

dit beperken? Kies aub voor een 

geluidsdempend materiaal als 

ondergrond. Zoals kunstgras. En 

ook dempend materiaal om het 

veldje heen ipv metalen hekken.  

1 Zie 1.2 

1.9  Voetbalveld is ongewenst ivm 

overlast 

1 Zie 1.2 

1.10  Niet eens met locatie 

voetbalveldje. Deze staat op 

schets in de speeltuin en tussen 

3 flats! Dat betekent niet alleen 

ballen door de ramen en ballen 

op de kleine kinderen, maar ook 

geluidshinder (echo).. Extra 

1 Zie 1.2 



 

 

toestel en bankjes behouden. 

Geen extra ingang. 

1.11  Locatie voetbalveldje. Deze zou 

beter aan de andere zijde 

kunnen staan (aan groen 

gedeelte achter de struiken -

achterzijde picknicktafel / wip op 

schets). Dat betekent meer 

ruimte, veiliger en minder 

geluidsoverlast. 

2 Vanwege de auto’s die daar staan is dat niet een 

hele handige plek. 

1.12  Alleen het voetbalveld lijkt mij 

niet handig. Op die plek 

misschien de schommel en voor 

de flat 130- 160 de ping pong 

tafel.  

2 In het ontwerp blijft het veld op dezelfde plek staan 

maar passen we de inhoud daarvan aan. De 

pingpongtafel willen we op de bestrating laten staan 

om te voorkomen dat het gras rondom de tafel 

wegslijt. 

Speeltoestellen 

1.13  [het valt tegen] Dat de zandbank 

er nog in zit 

2 De zandbak wordt nog wel gebruikt, maar we zullen 

het verkleinen om meer ruimte te geven voor 

andere speeltoestellen. 

1.14  Zandbak zou helemaal moeten 

verdwijnen, er wordt toch geen 

gebruik van gemaakt, laten 

[katten] komen er in poepen... 

2 We geven de mogelijkheid een net over de zandbak 

te kunnen plaatsen zodat er geen katten in kunnen 

poepen. 

1.15  Ik zou graag de pingpongtafel op 

het veld zien.  En de glijbaan/ het 

speelhuisje naast de zandbak.  

2 Alle toestellen moeten een veilige zone hebben. Er 

wordt gekeken wat er in het ontwerp mogelijk is. De 

pingpongtafel willen we op de bestrating laten staan 

om te voorkomen dat het gras rondom de tafel 

wegslijt. 

1.16  Ik had, in het formulier van de 

vorige keer ingevuld dat  ook een 

idee  misschien zou zijn, om een 

speelhuisje te zetten. Eventueel 

misschien met een keukentje 

erbij. Maar misschien zijn er 

mensen die  het hier niet mee 

eens zijn. Geen probleem hoor, 

maar ik dacht, dat zou ook een 

leuk idee zijn. 

2 We gaan kijken of er nog een extra speeltoestel 

neergezet kan worden. Het lijkt in de opmerkingen 

dat er meer vraag is naar een glijbaan of een 

vergelijkbaar speeltoestel. Gezien de geringe 

oppervlakte zal het moeilijk zijn dit beide toe te 

passen. 

1.17  Voetbalveldje te dicht op 

woningen. Ook de 

mandschommel en apparaten 

die veel geluidsoverlast 

veroorzaken s.v.p. verder weg 

2 Het voetbalveld wordt veranderd naar een meer 

speelgericht veldje waarbij er mogelijkheid is om een 

bal te schoppen, maar niet zozeer dat er alleen 

gevoetbald zal worden. De buitenruimte is verder 



 

 

zetten waar bewoners minder 

last hebben 

beperkt, er zal gekeken worden in hoeverre de 

speeltoestellen verplaatst kunnen worden. 

1.18  graag had ik ipv de wip een 

trampoline in de grond 

gezien(net als van 

Markenplantsoen) 

2 De wip staat er momenteel al en is nog in goede 

staat. Het zou zonde zijn om deze weg te halen. We 

gaan deze in het nieuwe ontwerp toepassen. Daarbij 

is een trampoline geschikter voor een grotere, 

centrale speelplek. 

1.19  Er staat een mandschommel in 

de tekening. Dit vind ik 

ontzettend leuk maar onlangs is 

er een mandschommel 

verwijderd in Diemen omdat er 

mensen klaagden over 

geluidsoverlast. Als de 

mandschommel geplaatst wordt 

moet deze ook blijven, ook bij 

klachten van bewoners! 

3 De mandschommel die er momenteel staat zal ook 

blijven staan. Deze speeltoestellen zijn nog in zeer 

goede staat, dus het zou zonde zijn om ze te 

verwijderen. 

1.20  Kan er eventueel een andere wip 

geplaatst worden. Het is nu een 

groot log zwaar ding. De meeste 

kinderen vinden het niks. Een 

grote klim muur zou erg leuk 

zijn. Ipv voetbal veldje, zou een 

kabelbaan leuk zijn. 

2 De huidige wip is nog in goede staat, dus dit weg 

doen zou zonde zijn. We gaan het voetbalveld wel 

aanpassen naar een meer speelplaatsgericht veldje, 

waarbij het onder andere ook nog mogelijk is om 

met een bal te spelen. Een klimmuur en kabelbaan is 

moeilijk te implementeren gezien de geringe ruimte 

en mogelijkheid tot belemmering van het zicht op de 

speelplek. 

1.21  ik zou de glijbaan op de plek van 

de picknick plek zetten want een 

verdwaalde bal van het 

voetbalveldje is snel bij een klein 

kind wat op de glijbaan gaat. is 

het een idee om de picknick tafel 

te vervangen door 2 losse 

banken?dat is voor opa s en oma 

s makkelijker zitten en meer 

coronaproof.ook heb je dan niet 

het risico dat er etensresten 

blijven liggen op de tafel. 

2 Het voetbalveld wordt aangepast naar een 

speelveld, waarin nog wel met een bal gespeeld kan 

worden, om rondvliegende voetballen te 

verminderen. We plaatsen een picknicktafel zodat er 

nog meerdere redenen zijn om mensen op deze 

speelplaats te laten ontmoeten. Naast de 

picknicktafel is er al een bank aanwezig. 

1.22  Ik zie alleen een mandschommel, 

extra gewone schommel zou 

leuk zijn. 

2 We hebben geen ruimte in het speelveld om nog een 

schommel te kunnen plaatsen. Er wordt gekeken of 

er een ander speeltoestel nog geplaatst kan worden 

binnen de beschikbare ruimte. 

1.23  [speeltoestellen] Zoiets te dicht 

bij de picknickpkek 

1 Vanwege de veilige valzone wordt gelet op goede 

afstanden tussen speeltoestellen. 

  



 

 

Reacties op groenvoorzieningen en ondergrond 

Reactie op vragenlijst Reactie gemeente 

Nr.  

Bomen 

2.1  Geen bestaande bomen kappen. 1 We gaan geen bestaande bomen kappen. 

2.2  [niet positief over] De boom op 

het voetbalveld  

2 Zie 2.1 De boom die in het ontwerp zit staat 

momenteel al op de speelplaats. 

2.3  Word een boom weg gehaald , 

niet mee eens. 

3 Zie 2.1 

2.4  Ik zou liever geen bomen willen 

omdat ik bang ben voor overlast 

van hangjongeren. Ik zou het 

pleintje het liefst zo open 

mogelijk willen met lage 

bebossing. 

2 De beplanting wordt in het ontwerp nog verder 

uitgewerkt. Er wordt rekening gehouden dat de 

zichtbaarheid goed moet zijn vanuit de verschillende 

flats. De toevoeging van extra bomen zal zorgen voor 

extra schaduw om hittestress tegen te gaan op hete 

dagen. 

2.5  De boom op het voetbalveld is 

onhandig geplaatst.  

3 De boom die in het ontwerp zit staat momenteel al 

op de speelplaats. Er is geen plan om bestaande 

bomen te kappen. 

Heggen en hagen 

2.6  De indeling is denk ik prima. 

Goed dat het hek dat er nu staat 

weggaat. Alleen die boom op het 

voetbalveld lijkt mij geen goed 

idee 

2 De boom die op het ontwerp geplaatst is staat 

momenteel al op die plaats. Er is geen plan om 

bomen te kappen. 

2.7  De tekening maakt niet duidelijk 

welke nieuwe 

groenvoorieningen het zijn. 

Lsstig te beoordelen dus. Zijn het 

bomen, lage bosjes? 

1 In het voorlopig ontwerp wordt er duidelijk gemaakt 

om wat voor groenvoorzieningen het gaat. 

2.8  Op schets niet duidelijk wat ik 

me er bij voor moet stellen, gras, 

planten, struiken? 

1 Zie 2.7 

Ondergrond speelplaats 

2.9  De kindvriendelijke vloer is 

mooi(de hout splinters die er nu 

liggen zijn wat rommelig 

1 Er wordt gekeken of een rubberen ondergrond toe 

te passen is in het voorlopig ontwerp. Indien niet 

mogelijk blijft de huidige zachte ondergrond liggen. 

2.10  Zachte ondergrond is erg 

belangrijk! Basketbalnet zou ook 

leuk zijn, kan net als in Diemen 

2 Een basketbal zou niet goed werken met een zachte 

ondergrond, gezien het moet stuiteren. Er wordt 



 

 

geïntegreerd worden in het 

voetbalveldje. 

gekeken of een rubberen ondergrond toe te passen 

is in het voorlopig ontwerp. 

2.11  Valondergrond, is wellicht de 

rubberen vloeren wel prettig. Als 

de kinderen vallen zullen ze 

minder pijn hebben en ook om 

de val te breken.  

1 Zie 2.9 

2.12  Rubberen ondergrond, want de 

houten snippers van nu geven 

erg veel troep en de kinderen 

krijgen splinters.  Net om 

zandbak af te dekken (tegen 

kattendrollen). 

1 Zie 2.9 voor de ondergrond. Voor de zandbak wordt 

er een net over de zandbak geplaatst. 

 

 

Reacties op verzamel- en zitvoorzieningen 

Reactie op vragenlijst Reactie gemeente 

Nr.  

Picknicktafels en banken 

3.1  Mocht het lukken, graag een 

tweede picknick tafel.  

1 We zullen kijken of er nog een picknicktafel of bank 

in het ontwerp kan komen.  

3.2  Leuk dat er een picknicktafel 

komt, nog een bankje zou fijn 

zijn.  

1 Zie 3.1 

3.3  Ik zou wel twee picknick tafels 

willen. 

1 Zie 3.1 

3.4  behalve het zitje waarvoor ik 

twee losse banken zou 

prefereren 

2 Zie 3.1 

3.5  Schaars. picknick plek zit op een 

verkeerde plek, picknick tafel op 

de plek van het voetbalveld 

2 Zie 3.1. Deze zullen we alleen niet op het speelveld 

plaatsen. 

 

  



 

 

Reacties overig 

Reactie op vragenlijst Reactie gemeente 

Nr.  

Overig 

4.1  Het bordje  "kinderplantsoen" 

moet verdwijnen. Dat is toch 

niet officieel? 

3 Als dit niet officieel blijkt te zijn wordt gekeken of dit 

ook verwijderd moet worden. 

4.2  Ik mis vuilnisbakken op het 

ontwerp en ben blij dat er extra 

groen komt, wellicht een idee 

om de bomen te planten aan de 

randen van het grasveld  

1 De vuilnisbakken zijn nog niet meegetekend in het 

schetsontwerp. In het voorlopig ontwerp gaat dat 

wel gebeuren.  

4.3  Meer ruimte is goed. Meer groen 

ook. Aandachtspunt is als dit 

meer grote kinderen en jongeren 

uit de omgeving aantrekt, brengt 

ook geluidsoverlast mee. Wie 

ziet hierop toe? 

3 We gaan de speelplaats toegankelijk maken voor alle 

mensen van elke leeftijd. Zo gaan we voorkomen dat 

het uitsluitend een jongeren hangplek wordt. 

4.4  Van mij mag de groen strook aan 

de overkant ook gebruikt 

worden (tegenover flat 82-104) 

2 Het groenstrook aan de overkant is wat onhandiger 

om in de speelplaats toe te voegen. 

4.5  Keuze uit 1 tekening? Lijkt me 

dat er meer opties aangeboden 

kunnen worden. 

3 Door middel van dit invulformulier wordt het 

ontwerp bijgewerkt. Daarna zal weer gevraagd 

worden om de meningen en opnieuw een ontwerp 

gemaakt worden. 

4.6  Ik heb liever extra speel ruimte 

en vind het jammer dat er niet 

rondom het gehele grasveld 

bosjes komen. we hebben veel 

hondenpoep overlast  

2 We gaan de speelruimte en het groen meer met 

elkaar integreren in het voorlopig ontwerp. Gezien 

er slechts enkele doorgangen binnen dit gebied zijn 

kan de speelplaats niet het gehele gebied gebruiken. 

4.7  Waarom voor het hele 

Julianaplantsoen alles op één 

klein plekje geconcentreerd, dit 

verhoogt de geluidsoverlast. 

3 Het speeltuintje wat er nu staat krijgt een 

herinrichting. Dit zou er niet voor moeten zorgen dat 

de geluidsoverlast erger wordt. 

 

 

 

 

 



 

 

Opmerkingen zonder reactie 

Fijn dat er zo zorgvuldig gekeken wordt door de gemeente Diemen!bedankt! 

Eindelijk een glijbaan voor de kinderen!! Leuk speelhuisje 

Leuke nieuwe toevoegingen 

Goed gedaan.  

Kleinere zandbak, voetbalveldje, picknicktafel- allemaal leuk 

Picknicktafel is een goed idee 

Voetbalveld schrappen 

Alles, wijziging geen enkele toegevoegde waarde voor mij.z 

Zie voorgaande, als bewoner zonder kinderen alleen maar last van dat speelgebied. 

[het positieve is] Het speelhuisje/glijbaan. 

[het positieve is] Picknick plek 

[het positieve is] Het voetbalveld 

Het speel gelegenheid is groter, netjes gedaan.  

Geen positieve dingen. Wat er nu is, is genoeg. 

Het is geen speelplek meer voor de hele kleintjes. 

Houtsnippers weg is super,  verder ziet het er heel gezellig uit 

De uitbreiding,  de groen voorziening, de haag om toch de flats privé te houden. Behoud van de 

bomen! Super.  

Het terrein wordt ook gebruikt als honden uitlaatplaats.  Het heeft 's nachts ook aantrekkingskracht 

op andere luidruchtige jongeren. 

Het trottoir is een een "sluip-route" - doorgangsroute vanaf de Beatrixlaan naar het centrum voor 

scooters en fietsers. 

Ben er niet gerust op , denk dat het een hangplek gaat worden , overlast ! 

Het is qua afmetingen lastig te bepalen waar alles exact komt. 

Leuk is de picknick tafel. Ook het feit dat het groen wordt verbeterd zie ik als een pluspunt. 

Blij dat er iets nieuws komt en mijn kinderen zijn heel blij met een voetbal voorziening. Is het mogelijk 

om er een kunstgrasveld van te maken, dit ivm de honden 

Zoals het er nu uitziet, verschilt veel met het schets ontwerp. Laatst genoemdee ziet er gezelliger uit 

Heel leuk  

Logische indeling en prima ruimte tussen de speeltoestellen. 



 

 

Mooi nieuw ontwerp goede nieuwe toevoegingen.  

Eens! Voor alle leeftijden toestellen en plekken  

prima, ben blij dat er eindelijk een voetbalveld komt voor de iets oudere kinderen van diemen  

ik vind het jammer dat de ruimte van het gehele grasveld niet benut wordt. de kant waar nu de 

picknick tafel staat komt niets terwijl daar perfect een voetbal veld kan komen of een pana veld met 

kooi  

[vindt u iets positiefs aan het ontwerp?] Nee, wat is er mis met de huidige speelplaats voor kinderen 

tot en met 12 jaar. 

Ik vindt het altijd goed als men van tijd tot tijd dit soort projecten oppakt. En de toestellen ook test. 

Veelal is verouderd en heeft onderhoud nodig of voldoet niet meer aan de veiligheid.  

Er wordt veel gespeeld maar niet extreem veel in de zandbak. Verschillende toestellen zijn goed.  

meerdere leeftijden kunnen zo gebruik maken van het gebiedje 

Het  is immers ook verworden tot een honden uitlaatplaats/losloop gebied. 

Wat er nu is, is ruim voldoende voor de kleintjes. 

Het is een speelplaats waar veel kinderen uit de buurt spelen, door de verandering is er meer 

speelruimte wat leuk is voor de kinderen. 

Goede indeling. Fijn dat het voetbalveld niet te dicht bij de auto’s is. 

Voetballen geeft heel veel geluidsoverlast, de plak [het park] is te klein. 

Als de plaatsing van de attributen wordt aangepast en nagedacht wordt over het voetbalveld en het 

weren van honden, is dit zeker een verbetering. 

Had er meer van verwacht, zeker nu er vorig jaar een nieuwe speeltuin is geopend bij de martin luther 

king of in diemen zuid. Het is fijn dat er iets nieuws komt, ben blij dat er ook aan de oudere kinderen 

wordt gedacht. Voetbalveld of pana kooi zal echt erg fijn zijn voor de tieners.  

Er zijn ook veel oudere "kinderen" en die "spelen" niet. 

Veel te veel concentratie op een klein plekje. 

Er is voldoende afwisseling 

Meer dan voldoende op zo een kleine ruimte. 

[speeltoestellen] Staan vrij dicht op elkaar, verder ok. 

Prima! 

Absoluut niet eens met een voetbalveld. Geeft nog meer geluidsoverlast dan het nu al is. Echt 

belachelijk om dit zo vlak bij de flats te situeren. Een picknicktafel is weinig, verder geen bankjes? 

Waarom geen picknicktafel voor 82-104. Wordt alleen maar rekening gehouden met mensen met 

kinderen. Ga toch niet aan een tafel midden tussen schreeuwende kinderen zitten met hun al even 

luidruchtige ouders. 



 

 

[positief aan de overige voorzieningen is de] Indeling voor jong en oud 

Voorkeur behoud bankjes. Geen voetbalveld in de speeltuin en tussen drie flats zoals nu is geschetst, 

maar aan groen gedeelte achter de struiken -achterzijde picknicktafel / wip op schets.  Geen extra 

ingang zoals nu op schets staat, dat bevordert alleen maar dat honden de speeltuin inrennen.  

Ziet er gezelliger uit en een beetje meer groen kan sowieso geen kwaad. 

meer groen hoort in een plantsoen, eigenlijk geen speeltuin. Er wonen weinig kinderen, vooral 

ouderen. 

Goed dat afspreken scheiding wordt aangegeven 

Mooi. 

Het betreft hier een plantsoen. er wonen veel oudere mensen, die houden van rust en groen. 

prima 

plaats van voetbalveld is verkeerd . 

In de zomer is het handig als er veel bomen staan ivm warmte/zon. 

Er is wel genoeg groenvoorziening 

[wat vindt u van de nieuwe groenvoorzieningen] Goed. Huidige groenvoorziening is matig 

Op basis van de tekening kan ik onvoldoende opmaken wat er toegevoegd wordt ten opzichte van de 

huidige situatie.  

Ook rekening houden met het feit dat het groen wordt gezien als honden uitlaatplaats.  Zoveel 

mogelijk het groen om de speeltuin de bestemming speeltuin meegeven en daar ook daadwerkelijk 

op handhaven! Nu lees ik online dat sommige mensen het hebben over waar laat jij je hond uit? Nou 

op het Julianaplantsoen. Zegt genoeg! En opruimen is niet van deze tijd. 

woon zelf op het plantsoen het is goed . 

Voetbalveld [valt tegen] 

Meer dan voldoende op zo een kleine ruimte. 

Er is voldoende afwisseling 

[positief] Dat het voetbalveld niet dichtbij de auto’s is. 

Voorkeur behoud bankjes. Geen voetbalveld in de speeltuin en tussen drie flats zoals nu is geschetst, 

maar aan groen gedeelte achter de struiken -achterzijde picknicktafel / wip op schets.  Geen extra 

ingang zoals nu op schets staat, dat bevordert alleen maar dat honden de speeltuin inrennen.  

Prima! 

[positief aan overige voorzieningen] Indeling voor jong en oud 

[het valt tegen] Dat er niet nagedacht is over een voetbalveld expliciet tegenover ramen. Bijzonder! 

 


