Verslag van de bewonersavond Kleine Schans op 23 mei 2019
Aanwezigen: 19 bewoners, uit de straten:
Lage Linie
Bastion
Marktschans
Molenstraat
Schansstraat
Idee / acties / evenementen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Op iedere hoek een kanon om te laten zien dat het een historische Schans is.
Oppimpen: op iedere hoek een kanon, wandelpad boven op de Schans, betere begroeiing.
Op de bastions geschut (kanonnen)
Wandelpad bovenop de Schans, om de bastions heen
Water rondom Schans benutten
Kleinschalig groen toerisme, bijv. Fietsers, wandelaars
Wijnranken op de Schans zetten
Klein kamperen op de Schans (paalkamperen) > idee wordt niet gesteund
Speeltuin verplaatsen naar de voorkant
Historie van de ontwikkeling van de Schans: elk vierkant een andere historische
ontwikkeling/geschiedenis laten zien (hier is al eerder een plan voor geschreven)
Verlichting - bij meer activiteiten is dat wel nodig. Molenstraat is daarop tegen, geeft te veel
licht, stiltegebied. Als er meer licht komt, dan komt er meer herrie s’ avonds. Verlichting bij
festiviteiten op de dam is wel acceptabel, omdat het dan altijd heel donker is bij het vertrek van
de bezoekers. Bijv. verlichting op de grond.
Boomaanplant
Toezichthouders bij evenement
Multifunctionele ruimte bij de Schans
Horeca (Sovak), goede voorziening elk weekend
Permanente horeca (Sovak)
Horeca
Kleinschalige horeca bij de haven

•

Een voorziening in de vorm van vaste horeca of minimaal een frequenter aanwezige foodtruck
bij de hoek schans haven zou veel toegevoegde waarde hebben

•
•
•
•
•

‘Educatief’ centrum: 1. historie, 2. Zuiderwaterlinie, 3. Spinola route
Educatief i.k.v. Zuiderwaterlinie, voor kinderen met uitlegborden erbij
Historisch informatiebord
Cultuur / monument
Iets dat hoogwaardige bezoekers in het dorp trekt (meer omzet voor winkeliers) > thematisch
bordeel: iets wat mensen aantrekt die vervolgens ook bestedingen doen in het dorp.
Iets dat kasstroom oplevert t.b.v. de dorpskern ontwikkeling
Zitplaatsen
Rust bewaren
Behouden zoals het is

•
•
•
•
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•

•
•
•

Kleine Schans houden zoals deze is. In 2013/2014 is Schans op een mooie manier
geherstructureerd –> Dit graag zo laten, de Schans is herkenbaar vanuit de tijd zoals we hem
echt gekend hebben.
Evenementen op de Kleine Schans (met mate) zijn een welkome invulling. Wij dragen o.a. I love
Traaie, Terheijdenloop, Koningfeesten, maar ook de viswedstrijden een warm hart toe, kleine
uitbreidingen met dingen voor en door het dorp geen probleem.
Max. 6 keer per jaar Open Lucht Theater, Opera, Toneel, Concert.
Spinola route nieuw leven inblazen
het midden of een deel van de schans als hondenlosloopterrein –> ja, DIT VOORZIET IN EEN HELE
GROTE BEHOEFTE
Kinderboerderijtje op de Schans
de schapen als natuurlijke grazers zijn een grote aanwinst en we zien dit beeld graag blijven,
liever in een grotere frequentie, omdat het gras soms erg hoog staat. Namaaien met bosmaaier
–> graag een milieuvriendelijker en stiller alternatief!!!!
vestingwerk zelf frequenter maaien (vaak te veel begroeiing).
speeltuintje behouden
sleeën voor de kinderen moet mogelijk blijven

•
•

Fiets wielrenroute als onderdeel van de Zuiderwaterlinie
Het hek moet vaker open, dat nodigt meer uit om de Kleine Schans op te lopen.

•

•
•
•
•
•

Knelpunten / vragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkeren >Oplossing vanuit aanwezigen: parkeren op het voormalig terrein van Rasenberg
(Marktstraat), links van de Kleine Schans
Ontsluiten
Parkeren
Drukte, herrie. Parkeren. Behoud van historie
Parkeren
Goede ontsluiting van de wijk ! En ook zorgen dat de doorstroom goed mogelijk blijft bij
activiteiten / festiviteiten.
Hangjongeren. Ze zitten op een bankje bij houten bruggetje en bij de haven. Ze laten rommel
liggen, ze blowen en soms komt er een dealer langs.
Handhaving: wie houdt toezicht bij nieuwe activiteiten/festiviteiten? Samen afspreken wat
acceptabel is bijv. Wat betreft geluidsoverlast en tot hoe laat.
Controleren op parkeren rondom Schans is willekeurig (driehoekje grasveld onder bij Kleine
Schans). Soms wordt er wel bekeurd en soms niet (vissers). Hier moet meer eenduidigheid in.
Drukte / herrie bij meer activiteiten.
Behoud van de historie. Waarom moet er iets met de Kleine Schans gebeuren? Het is prima zo.
Geen camper plaatsen (geen camping)
Geen grootschalig toerisme
Geluidsoverlast bij festiviteiten
Activiteiten moeten niet schadelijk voor milieu en Kleine Schans zijn.
Geen grote speeltuin rondom of op de Schans. Het kleine speeltuintje is prima.
Geen bootjes en of zwemmen in/rondom de Schans
De Schans niet verder optuigen met allerlei steigers/paden oid
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•
•

Geen investeringen en het trekken van meer toeristen
U dient zich te beseffen dat er vroeger geen enkel pad en water rondom de schans lag –> de
omwonenden hebben hierdoor al veel privacy ingeleverd.

Vervolg: alle input uit de andere 13 gesprekken en van deze avond wordt voorbereid naar concretere
voorstellen voor een Atelier avond waar alle partijen wederom voor uitgenodigd worden.
Andere knelpunten:
• Dijkverhoging tast aanblik van Terheijden aan
• Nog steeds geen losloop route voor honden

Annemieke van Zwieten
28 mei 2019
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