Werkplaats2.0: Speel- en chill-plekkenplan
Verslag van de eerste bijeenkomst, op
zaterdag 15 mei in de BSV Selwerd
Aanwezig: Anita , Kirsten , Daan , Bert , Laura , Benan , Hanan, Isabella , Brenda , Rens , Anneke , Reza
, Meike
Organisatie: Daan Kingma, Helma Erkelens

Doel van de bijeenkomst: Stap 1 t/m 3
●
●
●

Elkaar leren kennen
Weten waar we aan gaan werken
Gezamenlijk doel formuleren

Basis: huiswerkopdracht ‘wat vind je geschikte plekken in de wijk’

Dit doel hebben we samen vastgesteld:
Gevarieerde, groene, veilige, schone en avontuurlijke plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen
en te bewegen voor iedereen in de wijk.
●

Waar veel ruimte is, dus langs de randen en op een centrale plek (Aldi) ligt het accent op
multigebruik: een gevarieerde inrichting met bankjes, activiteiten en speeltoestellen die
aantrekkelijk is voor jonge gezinnen, volwassenen, ouderen, jongeren etc. Gericht op een
langduriger verblijf

●

De pleintjes en ruimte tussen de flats inrichten voor kinderen t/m 14 jaar en als
ontmoetingsplek voor buurtgenoten. Variatie, groen, kleurrijk, schoon en veilig zijn
belangrijk.

●

Jongeren en studenten: eigen plekken waar overlast minimaal is

Zo zijn we daar gekomen:
1. Opdracht van de gemeente aan de werkgroep:
Maak een voorstel om specifieke plekken in de openbare ruimte van Selwerd zo in te richten dat
verschillende groepen bewoners er gebruik van maken voor ontspanning en activiteiten.
Voorwaarden:

●
●
●
●
●
●

Maximaal leefplezier voor de omwonenden
Minimale overlast
Sluit niemand uit
Zorg voor draagvlak in de wijk
Zorg voor een goede onderbouwing (= doe onderzoek, houd rekening met wetten, regels en
kosten)
Gebruik de Bouwdoos

Het eindresultaat: een plattegrond.

2. Voor wie maken we dit plan? (Welke doelgroepen)
Kinderen
Jongeren
Gezinnen/families
Studenten
Ouderen
Buurtgenoten
Mensen met een fysieke/mentale beperking

3. Hier hebben we zelf behoefte aan:
Plekken om te bewegen, sporten voor alle leeftijden
Groen en kleurrijk
Chillen en ontmoeten voor alle leeftijden
Plekken voor jongeren om zowel elkaar te ontmoeten en te sporten
Uitnodigende en gezellige plekken voor verschillende doelgroepen
Avontuurlijke plekken voor kinderen
Veilige plekken (sociaal en verkeer)
Picknickplekken
Schone plekken (geen afval en hondenpoep)
Wandelpad langs het nieuwe fietspad langs de ringweg

4. Geschikte plekken
Het veld achter de Aldi (wordt door bijna iedereen genoemd)
Nu: vergeten plek, veel hondenpoep, onveilig
Groot, centraal in de wijk.
Mogelijkheden om in te richten voor meer doelgroepen samen. Goed voor de cohesie

Basketbalveldje in Park Selwerd bij de Dragant &directe omgeving andere studenten/jongerenflats
Nu veel afval
Zou je kunnen inrichten zoals de sportplek aan de Vrydemalaan

Groene plekken tussen de flats
Nu gras, saai, ongebruikte ruimte, poepveldjes

Grasveld Populierenlaan/Vlierstraat
Hier wonen veel ouderen, inrichten voor deze doelgroep

Groen langs het spoor
Geschikt voor picknicken en vissen

Tussen moskee en fietspad in Park Selwerd
Grote open ruimte, geschikt voor jongeren want geen overlast. Ook geschikte picknickplek voor
families

Park Selwerd en/of spoorzone/ Mispelplein
Strandje, spelen met water

Park De Es
Meer bankjes. Vissteiger aan de kant Iepenlaan, toegankelijk voor ouderen en mensen met een
beperking

Andere kant tunnel Iepenlaan
Mooie plek voor 18plus

Bestaande speelplekken
Nu saai, stenig en alleen voor kleintjes
Flink vergroenen, oa fruit. Bomen, nu zomers erg heet. Ook speeltoestellen voor 10-14jarigen en
ontmoetingsplek voor buurtgenoten. Ook jongeren moeten dichtbij huis een plek buiten hebben,
hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bankje, picknicktafel. Goed onderzoeken waar je die zet.
Verplaatsbaarheid.

Andere plekken
Tussen Vogelkersstraat en Ribesstraat
Voormalig speeltuinterrein van De Driehoek aan het Sleedoornpad
Veldje bij fietspad Noordelijke Ringweg achter de Bottelroosstraat
Grasveldje tussen Esdoornlaan en Berkenlaan
Veld tegenover Astrea
Gras achter Bottelroosstraat bij tweede studentenflat

5. Dit willen we absoluut in ons plan
Aanpak verouderde plekken
Aandacht voor veiligheid (sociale veiligheid, verkeer)
Het moet schoon zijn (ook geen hondenpoep)
Veel en veel meer groen, ook fruitbomen/struiken
Mogelijkheden om te bewegen
Mogelijkheden om van de natuur te genieten
Mogelijkheden om te spelen
Mogelijkheden om elkaar te ontmoeten voor verschillende leeftijden
Doelgroepen niet scheiden maar samenbrengen
Buurtcontacten stimuleren
Sport en ontmoetplekken in de directe nabijheid van studenten/jongerenflats, ook voor de oudere
jongeren in de buurt
Zorg voor multigebruik (aantrekkelijk voor meer doelgroepen), maar ook niet alle plekken voor
iedereen
Combineer ouderen en jonge kinderen
Benut plekken waar nu nog niets is
Geef 18plus een eigen plek
Scheid voetbal en basketbal
Er moet ook ’s avonds en ’s winters wat te doen zijn voor kinderen en jongeren

