
Terugkoppeling - Fuite informatieavond  

Woningvoorkeuren 

- Geen appartementen van 3 of 4 verdiepingen, dit is niet dorps 

- Levensloopbestendig, 2 onder 1 kap. Bredere kavel voor parkeren auto onder carport 

- Wens vrije kavels 

- Geen hoogbouw grenzend aan Plasweg 

- Geen hoogbouw 

- Groene daken op de huizen, zie de Groenling in het Meer. En landschappelijke uitstraling 

- Hoekhuis met garage 

Recreatie 

- De Bongert terug laten komen in de omgeving, zoals fruitbomen. Ingang was vroeger een 

pad met aan weerszijden fruitbomen. 

- Pad maken/wandelen naar Losselanden 

- Speelplek voor kinderen, eventueel bij water. Maar wel omheind ivm veiligheid. 

- Het looppad doortrekken van de Ringdijk naar het Schinkelpad 

- Het looppad vind ik een goed plan vanaf de Ringdijk 

- Waterrondje door plangebied 

- Natuurspeelplaatsen 

Verkeer 

- Vrachtverkeer omleiden van Plasweg naar de Paralelweg. 

- Voorkeur: ontsluiting aan de Grafhorsterweg, zit het verkeer gelijk op de doorgaande weg 

richting Kampen. Geen ontsluiting aan de Plasweg, fietsers geen probleem 

- Wandelpad langs Ringdijk, goed idee 

- Wij willen dat het niet te druk wordt met het verkeer op de Plasweg 

- Let op fietsverkeer van schoolkinderen irt bouwverkeer/woonverkeer 

- Koekoeksweg geen nieuwe ontsluiting voor Fuite 

- Teveel sluipverkeer op Koekoeksweg vrachtwagens 

- Meer parkeren voor bewoners Plasweg 

- Is er een verbod op Plasweg voor vrachtverkeer? 

- Wens doorgaande weg in Fuite tbv ontlasting Plasweg. Rode pijlen verbinden 

- (vracht) verkeer op de Grafhorsterweg verminderen, kan via de Veilingweg. Snelheid omlaag 

naar 30 km ivm veiligheid scholieren en bewoners 

- Ik maak me zorgen over de ontsluiting. De Plasweg kan geen extra verkeer verwerken. Ik 

hoop dat er een andere oplossing komt. De fietspaden komen op een plek uit waar 

parkeergelegenheid is, dus minder parkeergelegenheid.  

- Geen autoweg bij Fuite vanaf Plasweg 

- Plek oude Fuite fabriek ruimte voor parkeren bewoners Plasweg. 

- Ontsluitingsweg indien mogelijk niet voor school (Pieter Zandt) 

Inrichting/beeldkwaliteit 

- Brede sloot tussen bestaande kavels of vijver Plasweg en de nieuwe wijk. 

- 1,5 ha waterberging ligt op hoogste punt van de polder. Geen logische plek voor berging 

- Waterwoningen uitzicht op kapelletje 

- Bestaand groen inpassen,  singels/elzen langs oude voetbalveld. 



- Hoe wordt duurzaamheid toegepast in verband met energietransitie? Kunnen de kassen van 

de Koekoek hier een rol in spelen? 

- Plan Koster beeldkwaliteit niet zoals het Meer 

- Wel een “wijk” zelfde, niet alles in “vrije bouw”. Auto in de wijk 

- Hasselt: bkp nieuwe wijk achterin met luiken leuk. Landelijk: leuk 

- Waterberging 1,5 ha verdelen over meerdere waterpartijen die met elkaar in verbinding 

staan. Ook waterberging in het natte deel in de hoek Ringdijk/Koekoeksweg. Hierdoor mede 

“wonen aan het water” mogelijk 

Overig 

- Plasweg 5c wil graag een stuk tuin grond achter erbij kopen.  


