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We weten dat;
- Buiten ontmoeten en treffen door de coronaperiode (lockdown) steeds gebruikelijker is
geworden;
- mensen aangeven dat zij in voorkomende gevallen, alsnog buiten willen afspreken en
treffen;
- het monument oorspronkelijk bedoeld is als ontmoetingsplek
- deze functie van het monument de afgelopen jaren met name rond de pergola verloren
is gegaan
- het monument nu voornamelijk in de zomer mensen aantrekt door de fontein
- het Gele Rijders Plein binnenkort (beoogd) een grote facelift zal krijgen ten gevolg van
de aanpak van de AKU fontein;
- er op het Gele Rijders Plein al een mooie groene strook is aangelegd die voor
ontmoeten in de buitenlucht goed geschikt is.
We vinden dat;
- ontmoeten en treffen in de buitenlucht een grotere rol heeft gekregen door de
pandemie;
- het monument zijn rol als ontmoetingsplek terug zou kunnen krijgen
- in de inrichting van de openbare ruimte ontmoeten en treffen een nog prominentere plek
moet krijgen;
- extra groen (gras, struiken, bomen) de openbare ruimte extra kwaliteit en uitstraling
geeft;
- er in basis bij het Gele Rijders Plein al veel randvoorwaarden voorhanden zijn om hier
een nog mooiere buiten ontmoetingsplek van te maken.

Hiermee verzoeken wij het college;
- om rondom het Gele Rijders Plein meer te doen met bijvoorbeeld verticaal groen,
planten en bomen;
- om voor de groenstrook op het Gele Rijders Plein, over te gaan tot aanschaffen en
plaatsen van enkele picknicktafels, schaaktafels en kinderspeelmateriaal (demontabel);
- om samen met de omwonenden en ondernemers om en aan het plein een plan te
maken voor het stimuleren van de ontmoetingsfunctie van het plein
- om daarbij ook te kijken naar het stimuleren van kleinschalige activiteiten
- daarbij niet alleen naar de zomer te kijken maar ook rekening te houden met de
winterperiode
- dekking hiervoor te vinden in de Bestemmingsreserve Zuidelijk Binnenstad.
en gaat over tot de orde van de dag.
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