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Herinrichting OR/groen 

• Alternatief wandelpad aanleggen (verdwijnt door 4e kwadrant) 

• Let op fietspad dat naar beneden komt 

• Lagere verlichting 

• Muur zo min mogelijk zichtbaar vanaf het fietspas 

• Nieuwe muur niet zichtbaar vanaf de ring 

• Waarom is de aardewal niet doorgetrokken langs de weg? 

• Groene buffer rondom het hele complex.  

• Groenvoorziening om de kliniek heen 

• Groencompensatie in de buurt zelf 

• Doe iets teug voor de wijkbewoners ter compensatie van het verloren groen/bos 

• Nu nog losloopgebied voor honden. Een van de weinigen in de wijk 

• Geluidswal, natuurlijke afscheiding tussen de weg en woonwijk voorkant kliniek (Jan Dirk van 
Exterlaan), waar nu bomen staan. In de winter kaal en meer overlast.  

• Picknicktafel voor het luierpark? 

• Er zit een nachtegaal in het gebied 

• Behoud groen achter de wikihouses (pad daar achterlangs laten lopen ivm privacy) 

• Muur met een hoek ‘naar binnen’ om de zichtlijn van de nieuwe huizen te behouden (tekening 
op geeltjes) 

• Perimeterverlichting is lichtvervuiling, kan dit technisch niet anders? 

• Grote lampen zorgen voor lichtvervuiling in de nieuwe wikihouses: nieuw ontwerp met nieuw 
lichtplan 

• Zet de verlichting standaard op 25% , bij beweging via sensor naar 100%: minder lichtoverlast en 
energiebesparing 

 
Uitstraling muur (zowel genoemd bij OR als bij veiligheid) 

• Andere uitstraling van de muur 

• Invullen muur, schilderijen door ‘oud’ tbs-ers 

• Moet muur een betonnen uitstraling behouden? 

• Landschapsarchitect ontwerp laten maken voor de muur 

• Gracht achter de muur/andere uitstraling 

• Verschillende ontwerpen voor de muur, buurt laten kiezen 

• Grijze muur: mooie graffiti 

• Muren minder zichtbaar, bijvoorbeeld door groen 

• Muren schilderen in een gezelligere kleur dan grijs  

• Creatieve geesten betrekken om aanzicht van de muur groener/mooier/prettiger te 
maken/houden 

 
Parkeren  

• Laadcapaciteit voor elektrische auto’s op de parkeerplaats OVK 

• Parkeerdek boven bestaande plaats. Zonnepanelen erboven.  

• Angst voor te weinig parkeerplekken 

• Parkeerterrein meer natuurvriendelijk maken. Maakt het entree vriendelijker, zal ook positief 
werken op eventuele ‘angst’ van mensen 

• Parkeerplaats aan de voorzijde is lelijk 
 



Verkeer en ontsluiting 

• Zorg voor een verkeersplan (onderdeel van bestemmingsplan?) 

• Komen er nog fietsvoorzieningen langs de Carl Barksweg? 

• Kan het verkeer aan de Carl Barksweg geremd worden? 

• Is er voldoende gedacht aan verkeersdrukte?  

• Let op de algemene verkeersdrukte op de Carl Barksweg 

• Kan de hele ring naar 80 km/h? 

• Zorg voor geluidsdemping van de toename van verkeer 

• Nieuwe rotonde bij wikihouses voor vertraging verkeer en betere doorstroming 

• Tijdens de bouw afrit van hoge ring rechtstreeks naar de kliniek zodat geluidsoverlast wordt 
verminderd 

• Na de bouw aparte afrit vanaf de ring tbv de kliniek 
 
Veiligheid  

• (begeleid) verlof liever niet in de speeltuin/op plekken waar kinderen komen 

• Onveilig gevoel in de bus, waarschijnlijk patiënten van de kliniek 

• Camerabewaking bij de bus en voor/naast de kliniek zou veiliger gevoel geven 

• Herkenbaarheid als tbs’er (door pieper begeleiders) is misschien ook niet fijn voor die persoon; 
meteen duidelijk dat ‘dit er een is’ 

• Korte lijntjes tussen buurt en kliniek, beide kanten op: meld opvallende zaken bijv in supermarkt 
of op scholen 

• Bereikbaarheid bij onveilig gevoel 

• Bereikbaarheid voor klachten 

• Omgeving met name parkeerstrook naast kliniek en groenstrook veilig en schoon 
houden/maken. Nu hangplek voor ‘ongure’ types + afvalplek 

• Verlof zal toenemen, hoe wordt dit gewaarborgd 

• Op tijd beginnen met het werven van personeel; dit maakt het voor de buurt ook veiliger 

• Te veel afval in de buurt bij verlof patiënten 

• Te weinig politie en handhaving op straat  
 
Ideeën contact kliniek – omgeving  

• Verbinding tussen kliniek en buurt: activiteiten/verkoop of expositie etc 

• Verkoop producten uit moestuin aan de buurt 

• Uurtje fietsbanden plakken 

• Voorlichting jeugd 

• Geef kinderen voorlichting over tbs (veel kinderen denken dat ze geen kans verdienen) 

• Voorlichting op (basis)scholen met ervaringsverhalen 
 
Overige vragen  

• Geef duidelijk aan waarom de uitbreiding niet in de gevangenis mogelijk is  

• Toch geen hoogbouw? 

• Kan het perceel niet kleiner of schuin afgesneden zodat er meer ruimte overblijft? 
 

Opmerkingen  

• Wat fijn dat jullie mensen helpen nieuw perspectief te vinden. Zou fijn zijn als er extra plaatsen 
bijkomen. Meer perspectief voor meer mensen.  

• Positief dat mensen goed begeleid worden en weer perspectief krijgen/kans op nieuwe start. 
(uitbreiding geen probleem) 

• De borden zijn heel informatief, kunnen die op de website geplaatst worden? 

• Terugkoppeling van consultatie niet alleen digitaal, ook brief in de bus 


