Startbijeenkomst 13 september 2016
Op dinsdag 13 september vond in het Stadskantoor de startbijeenkomst plaats voor de Visie
Kanaalstraat/Damstraat. In totaal waren er 111 aanwezigen, ongeveer de helft bewoners van
Lombok. De andere helft waren bezoekers van de winkels, voorbijgangers en fietser. En
ongeveer 5 ondernemers.
De deelnemers hebben gesproken over:
•
•
•

het gewenste toekomstbeeld van de Kanaalstraat/Damstraat
de gewenste veranderingen
aandachtspunten voor de werkgroep

De belangrijkste toekomstbeelden die zijn ingebracht:
•

•
•

Lombok als prettige buurt om in te leven, waar 'verblijven' centraal staat:
- meer horeca en terrassen, meer groen en meer kunst
- meer diversiteit in winkelaanbod
- meer sociale samenleving voor jong en oud
veiligere buurt met meer handhaving op het gebied van verkeersveiligheid,
drugsoverlast, hangjongeren en afval
minder ruimte voor auto's wat leidt tot meer ruimte voor de fietser en voetganger

Lombok als prettige buurt om in te leven
Veel van de aanwezigen willen van Lombok een aantrekkelijke buurt maken. Het thema
‘verblijven’ moet centraal staan. Dit wil zeggen dat Lombok een plek moet worden waar
mensen bewust naartoe gaan om langer tijd door te brengen. Veel aanwezigen vinden daarom
dat het straatbeeld op de volgende manieren moet veranderen:
•
•
•
•

schoon, ruim en rustig met voldoende ruimte voor de fietser, voor wandelaars, en voor
kinderen
voldoende ruimte voor terrassen, groen en kunst
buurt met een gezonde balans tussen levendigheid en rust
moderne buurt met aandacht voor renovatie, duurzaamheid en zelfvoorziening, zoals
zonnepanelen en moestuintjes

Grote afwisseling in winkelaanbod
De meerderheid van de aanwezige ondernemers wil een grotere afwisseling in het
winkelaanbod. Op dit moment vinden zij dat er vooral veel buitenlandse bakkers en
groenteboeren zijn. Zij willen dit graag uitbreiden met bijvoorbeeld een biologische
supermarkt en creatieve koffietentjes. Maar wel met behoud van het multiculturele en diverse
karakter van de straat. Waaronder kleine winkels en verse, kleurrijke producten.

Sociale samenleving
Een rustige, sociale samenleving met tolerantie en respect naar elkaar. Ook dit werd genoemd
als belangrijk punt voor de toekomst. Een buurt waar iedereen welkom is, ongeacht etnische
en religieuze achtergrond of seksuele overtuiging. Ook moet de buurt:
•
•
•

zorg bieden voor jong en oud
goede scholen en toekomstmogelijkheden hebben voor de jeugd
voldoende ruimte voor sport en spel

Veiligere buurt
Voor nu blijkt er heel snel een sterke behoefte te zijn voor meer handhaving. Volgens velen
wordt hier onvoldoende aandacht aan besteed. Zij willen meer handhaving voor:
•
•
•
•

verkeersveiligheid (dubbelparkeerders, hardrijders)
drugsoverlast
hangjongeren
criminaliteit

Minder auto’s
De aanwezigen willen ook dat de verkeerssituatie verandert. Iets meer dan de helft ziet de
Kanaalstraat/Damstraat liever autoluw, dus met minder autoverkeer. Er is dan meer ruimte
voor terrassen en verblijfsruimte. Een deel van de aanwezigen wil dat de
Kanaalstraat/Damstraat liever helemaal autovrij wordt. En waar de auto alleen wordt
toegelaten voor het laden en lossen binnen bepaalde uren. Iedereen vond dat de fietser
centraal moet staan in de toekomstige Kanaalstraat/Damstraat.

