
 

Amendement 2021 - 41 

Amendement Aanpak Oosterpark – waterpartijen  

Inhoud van het amendement 

1. Voorstel 

U wordt voorgesteld de voorgestelde hoeveelheid wateroppervlak in het Oosterpark te 

verminderen en daartoe de tekst in de Aanpak Oosterpark als volgt te wijzigen: 

a. pagina 9:  

‘Om de recreatie- en natuurwaarde te verhogen, worden er eilanden aangelegd bij de 

zuidelijke watergang.’  

te wijzigen in: 

‘Als er ruimte overblijft na het bouwen van het geluidscherm en het aanpassen van het park en 

het hondenlosloopgebied, willen we om de recreatie- en natuurwaarde te verhogen eilandjes 

aanleggen in de zuidelijke watergang. Hier kan dan ook een hondenstrandje aangelegd 

worden.’ 

b. pagina 11 

‘Langs de pluklaan liggen twee nieuwe waterpartijen. Deze maken optisch een verbinding met 

de singel uit de wijk Drievliet. Deze zijn voorzien van rustplekken en geeft ruimte voor een 

andere beleving.  

De noordelijke waterpartij wordt als zogenaamde rietput ingericht. Een rietput is een kleine 

waterpartij met veel (deels overjarig) riet. Dit vormt een biotoop voor verschillende rietvogels, 

zoals de rietzanger en baardman.’ 

te wijzigen in:  

‘Langs de pluklaan liggen rustplekken en is ruimte voor een andere beleving, bijvoorbeeld 

kruidenrijk grasland.’ 

c. pagina. 3:  

het icoontje ‘ Waterpartij / Hondenstrandje’  vervalt   

het icoontje ‘Eilandjes’ krijgt de toevoeging ‘ / Hondenstrandje’         

d. de tekeningen worden waar nodig aangepast. 

 



2. Aanleiding  

Het voorstel tot vaststelling van de Aanpak Oosterpark 

3. Aspecten 

Uit de bewonersparticipatie is gebleken dat een ruime meerderheid vindt dat er voldoende water 

aanwezig is in het Oosterpark. Het is geen wens van bewoners en gebruikers van het park om het 

hondenlosloopgebied te verminderen ten behoeve van extra water . 

Een hondenstrandje heel goed kan samengaan met de mogelijke uitbreiding van de watergang in 

het zuiden ook als deze kleiner uit zou vallen. Daardoor kan de noordelijke watergang vervallen en 

kan dit deel van het Oosterpark ook ingericht worden ten behoeve van recreatie samen met 

natuur.  

4. Aanpak/Uitvoering 

De teksten en afbeeldingen in het plan worden aangepast. 

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 

De aanpassingen vinden plaats binnen het beschikbaar gestelde investeringsbudget. 

Het raadslid,  

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 168273 

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is de voorgestelde hoeveelheid water in het Oosterpark.  

De raad wordt voorgesteld de voorgestelde hoeveelheid nieuw te graven wateroppervlak in het 

Oosterpark te verminderen. 

Amendement ingetrokken 
Het amendement is ingetrokken in de raadsvergadering van 6 juli 2021. 
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