
	  
BELEVING	  EN	  IMPULSEN	  
	  
De	  volgende	  vragen	  gaan	  over	  kansen	  die	  er	  liggen	  in	  de	  sfeer	  van	  beleving.	  
Daarom	  zijn	  samengevoegd:	  	  Hoe	  de	  schoonheid	  van	  het	  gebied	  tbv	  beleving	  	  kan	  
worden	  vergroot.	  Kunst	  als	  bijdrage	  /	  Nieuwe	  impulsen	  /	  Verbeterde	  
gebruikswaarden.	  Dit	  levert	  een	  lange	  lijst	  van	  ‘wensen’	  	  
	  
	  
Kunst/	  tijdelijke	  kunst/	  bestaande	  kunst/	  tijdelijke	  kunstactiviteiten*	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  
Ruimte,	  speeltoestellen,	  speelse	  elementen	  voor	  kinderen	  |	  |	  |	  |	  |	  
Ruimte	  voor	  extra	  horeca	  (	  in	  stijl)*	  |	  |	  |	  |	  	  
Meer	  events	  mogelijk	  maken*	  |	  |	  |	  
Meer	  parkeermogelijkheden*	  |	  |	  |	  
Bankjes	  bij	  de	  vijver	  |	  |	  
Bankjes,	  zitplekken	  op	  interessante	  plekken	  |	  |	  
Samenhangende	  vormentaal	  in	  bebording,	  prullenbakken,	  banken	  etc	  |	  |	  
Minder	  parkeermogelijkheden,	  meer	  parkeren	  is	  ongewenst	  |	  |	  
Herstellen/	  creëren	  zichtlijnen	  (	  vaak	  genoemd	  bij	  verbeteren	  samenhang)	  
Behouden	  huidige	  landschappelijke	  situatie	  
Verbeteren	  onderhoud	  wandel	  en	  fietspaden	  
Een	  ‘onderkomen’	  voor	  culturele	  activiteiten,	  passend	  in	  omgeving	  	  	  	  
Uitkijktoren	  
Grote	  bomen	  meer	  tot	  hun	  recht	  laten	  komen	  
Kronkelpaden	  herstellen	  
Herinrichten	  open	  ruimte	  tussen	  Laag	  Oorsprong	  en	  Hemelse	  Berg:	  veeroosters	  
Van	  Borsselenweg	  
Verbeterde	  entree	  Hartenstein	  	  
picknicktafels	  	  
Toegankelijkheid	  gehandicapten	  
Cultuurhistorische	  wandelingen	  	  
Cultuurhistorie	  meer	  laten	  spreken	  (	  verhalen)	  
Verbeterde	  routing	  park,	  mooie	  borden	  (zie	  buitenland)	  
Contrastwerking	  door	  div	  maatregelen	  
Thema	  WO	  II	  beter	  zichtbaar	  maken	  	  
Verbeterde	  gebiedsinformatie	  bijv	  via	  app	  	  
Trottoir	  langs	  Talsmalaan	  	  
Sociaal	  ontwikkelen,	  dwz	  verblijfsplekken	  toevoegen	  	  
	  
Loslaten	  structuren	  
Geen	  vast	  opgestelde	  kunst	  
Stop	  met	  WOII	  monumenten	  
Beter	  hondenbeleid	  
Afsluiten	  Van	  Borsselenweg,	  die	  verstorend	  is	  in	  gebied	  
Doorgangsverkeer	  beperken	  door	  bijv	  in	  de	  hoofdlaan	  een	  knip	  aan	  te	  brengen	  
voor	  parkeermogelijkheden.	  
Beperk	  het	  bouwen	  	  
Hekken	  vervangen	  door	  hagen	  	  
Verbeterde	  routing	  naar	  parkeervoorzieningen	  	  



	  
Minder	  (verkeers)borden	  	  
Snelheid	  verkeer	  Talsmalaan	  omlaag	  	  
Minder	  asfalt	  en	  beton	  
Autoloze	  zondagen	  	  
Verwijderen	  verlichting	  en	  glazen	  kubussen	  bij	  Naald	  	  
Verwijder	  afrastering	  (vee)	  waar	  dat	  niet	  nodig	  is	  	  
Armzalige	  bebording	  ‘Flame	  of	  Peace’	  bij	  Hartenstein	  weghalen	  	  
Afbreken	  antennemast	  die	  niet	  adequaat	  is	  (topergernis)	  
Zendmast	  beter	  inpakken	  
Pergola	  beter	  inpassen/	  zicht	  vanaf	  Pergola	  verbeteren	  
Geen	  herstel	  of	  renovatie	  voormalige	  buitenplaatsen	  landgoederen	  
	  
*	  Hier	  wordt	  meestal	  gedoeld	  op	  omgeving	  Hartenstein	  


