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Betreft: Herinrichting park Rhoon
Geachte raadsleden,
INLEIDING
Passend bij het groene karakter, beschikt Rhoon over een uniek parkgebied. Met de groei van Rhoon
- en zeker met de laatste uitbreidingen van de wijk Essendael - is het park meer centraal komen te
liggen. De nabijheid van het centrum en de centrale ligging maakt dat dit parkgebied echt als
dorpspark gekarakteriseerd kan worden. Het groen en de verhardingen in het park zijn echter nodig
aan onderhoud toe. Dit uitgangspunt bied de mogelijkheid om het park grootschalig aan te pakken en
weer aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners en gebruikers.
Om de behoeften bij de bewoners te peilen is er in het voorjaar van 2017 gestart met een
belevingswaarde onderzoek. Hier kwam duidelijk naar voren dat het huidige park niet meer voldoet
aan de behoeften en de huidige vraag. De behoeften zijn in de jaren veranderd, wat ook is gebleken
tijdens het daarop volgende participatieproces.
Een nieuwe inrichting is gewenst. De bedoeling is om een park te creëren dat toekomstbestendig is,
aansluit bij de behoeften van de bewoners en weer jarenlang mee kan. Het college heeft daarom
ingestemd met het nieuwe ontwerp voor Park Rhoon (zie bijlage 1). De komende jaren wordt gewerkt
aan de realisatie van dit ontwerp. Graag willen we u informeren over dit ontwerp en het vervolg.
KERNBOODSCHAP

Er wordt een dorpspark gerealiseerd waar bezoekers zich prettig en veilig voelen en graag willen
verblijven. Om dit te realiseren biedt het park ruimte aan spelen, evenementen, een hertenkamp, een
hondenlosloopgebied, een bloemen-,bijen- en vlindertuin, een goede padenstructuur en grote variatie
in boomsoorten en beplanting.
TOELICHTING
Al vele jaren is het park onderwerp van gesprek m.b.t. toekomstige herinrichtingen. Hierdoor is alleen
noodzakelijk onderhoud uitgevoerd om het park veilig en begaanbaar te houden. Grote vervangingen
en investeringen zijn uitgebleven, waardoor de staat van het park de laatste jaren verslechtert. De
gevolgen zijn wateroverlast, paden die aan groot onderhoud toe zijn en groen dat gerenoveerd dient
te worden. Het huidige park wordt nu voornamelijk gebruikt voor het uitlaten van de hond en om van a
naar b te komen. Een herinrichting biedt de kans om het park te renoveren zodat het weer jaren mee
kan. Hierbij wordt voortgebouwd op de bestaande kwaliteiten. Na de herinrichting is het park gereed
om in de (toekomstige behoeften) ten aanzien van gebruik en beleving te voorzien. Ook wordt het
geschikt gemaakt op de klimaatsverandering.
Om de basis van het ontwerp te bepalen is er input opgehaald bij de bewoners en gebruikers. Via een
enquête en verschillende bewonersbijeenkomsten is bepaald welke functies een plek dienen te krijgen
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in het park. Met de opgehaalde informatie van de gebruikers, omwonenden en de expertise van
ontwerpers en beheerders is bijgevoegd ontwerp, zie bijlage 1, tot stand gekomen. Dit ontwerp sluit zo
goed mogelijk aan bij alle opgehaalde input. Met Argos zorggroep zijn we in overleg over aansluiting
van het park bij de nieuwe inrichting van de Klepperwei. Er wordt een gezamenlijk ontwerp gemaakt
zodat beide functies elkaar versterken.
CONSEQUENTIES
De realisatie van het ontwerp zal inhouden dat een deel van het park in 2020 beperkt tot niet te
gebruiken is. We proberen hier zo goed mogelijk rekening mee te houden om de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Het uitvoeren van de werkzaamheden plannen we zodanig dat de voor nu
bekend zijnde evenementen door kunnen gaan. Bij nieuwe aanvragen zal bekeken worden of dit qua
uitvoering in te passen is.
VERVOLG
Het ontwerp dat is vast gesteld, betreft een nieuwe indeling van het park en welke functies er in het
park terug gaan komen. De realisatie van het ontwerp neemt meerdere jaren in beslag en zal starten
in 2020 waarbij de basisindeling vorm krijgt. Nadat de basis is gerealiseerd, wordt elke functie nader
ingevuld in de komende drie à vier jaar. Dit willen met samen met de bewoners en gebruikers doen
door middel van online participatie. De detaillering van het ontwerp krijgt dan pas echt zijn eindvorm.
Om de basis te realiseren zullen de volgende werkzaamheden gaan plaats vinden:






Realiseren natuurvriendelijke oevers: eind februari/begin maart 2020;
Kappen bomen: eerste kwartaal 2020. De bomen worden in het ontwerp één op één
vervangen in afstemming met de bomenridders;
Padenstructuur en verplaatsen hertenkamp: eind derde/begin vierde kwartaal 2020.
De inrichting van het nieuwe park zal dan vorm krijgen. De padenstructuur wordt opgeknapt
en waar nodig gewijzigd, het hertenkamp verplaatst, de drainage wordt aangelegd en de
evenementenaansluiting wordt geplaatst. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met
een geplande rioolvervanging in Park Rhoon, de Sportlaan en de reconstructie van de
Sportlaan. In dit jaar is de overlast in het park het grootst, desondanks zullen we trachten om
delen van het park zoveel mogelijk open te houden;
Vergroenen park: Vanaf 2021 zullen de groenwerkzaamheden plaatsvinden waarbij nieuwe
bomen en struiken worden geplant en het hondenlosloopgebied vorm krijgt.

De omwonenden worden voorafgaand aan iedere uitvoeringsfase geïnformeerd door middel van een
bewonersbrief. De overige bewoners worden hiervan op de hoogte gehouden via de gemeentelijke
website, De Schakel en Facebook.
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