Werkplaats2.0: Speel- en chill-plekkenplan
Verslag van de derde bijeenkomst, op zaterdag 3 juli de BSV Selwerd
Aanwezig: Isabella , Rachel , Benan , Fred , Pia , Rens , Anneke , Ina , Fred , Miranda , Reza , Meike ,,
Roy en Lisa , Daan r, Anita , Debbie , Janny
Organisatie: Daan Kingma, Julia Vierstra, Lotje Paauwe, Helma Erkelens
Overige professionals: Ken Jipping (ecoloog), Dien Wiersma (stedenbouwkundige) en David Bergtop
(projectleider Selwerd West)

Doel van de bijeenkomst: Stap 4 en 5
●

Ideeën verzamelen en beginnen met selecteren aan de hand van een ‘meetlat’

●

Kwaliteit toevoegen aan de moodboards

●

Per locatie hoofd- en subthema’s vaststellen

●

Per locatie (hoofd)doelgroepen vaststellen

Dit doel hebben we op 15 mei 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

Reactie van deelnemers tijdens de online bijpraatsessie op 16 juni
Op alle plekken vinden we dezelfde thema’s belangrijk. Hoe zorgen we voor variatie?

Nader definiëren van variatie en multigebruik

Multigebruik = meer doelen (thema’s, dingen om te doen) per plek en meer doelgroepen per plek.
Want we willen groepen samenbrengen, we willen dat mensen met elkaar in contact komen.
Variatie = variatie in gebruik en variatie in doelgroepen. Dus niet iedere plek hetzelfde en voor
dezelfde doelgroepen. Gebruik en doelgroepen moeten wel bij elkaar passen.

1. Iepenlaan achter het tunneltje

Doelgroepen: iedereen noemt 3 doelgroepen voor deze plek
Uitkomst:
1. Volwassenen
2. Jongeren
3. Ouderen
4. Studenten
5. Gezinnen
6. Hondenbezitters en buurtgenoten
7. Sporters, kinderen < 12, natuurliefhebbers, wandelaars en mensen met een beperking
Thema’s: iedereen noemt 3 thema’s voor deze plek
Uitkomst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Groen
Schoon
Sporten / bewegen
Rust
Ontmoeten (bbq bij ontmoeten gezet)
Avontuur
Honden

Toevoeging van Fred en David over de wandelroute Paddepoelsterweg – kanaal – langs begraafplaats
terug. Deze plek ligt op de route. Het is een route met veel historie.
Feedback van Dien:

Als je plannen maakt voor de inrichting goed kijken naar wat voor plek het is en het aangezicht.
Bij begraafplaats, de locatie is niet heel groot. Kies je voor rust en natuurlijk, dan moet je er niet heel
veel willen. Alleen dingen die er passen, zoals bankjes en natuureducatie.
Feedback van Ken:
Er ligt nu veel asfalt. Mogelijkheden voor meer natuurlijke ondergrond.
Goede verlichting is fijn voor mensen maar slecht voor dieren. Dus als je voor natuur kiest, moet je
niet of heel beperkt verlichten. Voor honden is deze plek te krap.
Conclusie:
Deze plek niet teveel willen.
Wie gaan hier verder mee aan de slag:
Het groepje dat ook de wandelroute met Fred doet. Ina Stellingwerf, Reza Ahmadi, Rachel Vanhaelen
,Pia Duisterwinkel, Miranda Raatjes. David Bergtop.

2. Sparrenveld achter de Aldi

Doelgroepen: iedereen noemt 3 doelgroepen voor deze plek
Uitkomst:
1. Jongeren en buurtgenoten
2. Gezinnen en kinderen
3. Volwassenen en senioren
4. Mensen met een beperking en studenten
Thema’s: iedereen noemt 3 thema’s voor deze plek
Uitkomst:
1.
2.
3.
4.

Ontmoeten en bewegen/sport
Groen
Avontuurlijk en spelen
Rust en schoon

Feedback van Dien:
Deze plek ligt middenin de wijk, is goed bereikbaar. Maar er wonen mensen dicht omheen, dus risico
op overlast (NB. opdracht gemeente: maximaal leefplezier voor omwonenden). Sluit aan op het
natuurlijke van deze plek, kies bijvoorbeeld voor spelen in het groen.

Feedback van Ken:
Groen is belangrijk in een woonwijk. Het past ook goed bij kinderen en spelen. Een pannakooi zou op
zich kunnen wat betreft de ecologie. Dat is niet slecht voor de dieren, veel bosjes en struiken zijn fijn
voor dieren want daarin kunnen ze zich verstoppen. Boomklimmen minder geschikt, verstoort
vogels. Kies niet voor verharding van het terrein, houd het groen en natuurlijk. Wens: verlichting uit
oogpunt van veiligheid maar verlichting is slecht voor de dieren, hooguit een afgeschermde lamp.

Conclusie:
We gaan het natuurlijke karakter benutten. Doelgroepen: voorkeur voor de omwonenden en
jongeren.

Wie gaan er verder mee aan de slag:
Fred, Anneke, Reza, Rachel, Pia, Ina, Rens, Miranda

Park Selwerd

Doelgroepen: iedereen noemt 3 doelgroepen voor deze plek
Uitkomst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jongeren
Studenten
Volwassenen
Buurtgenoten en mensen met een beperking
Gezinnen
Honden en passanten

Thema’s: iedereen noemt 3 thema’s voor deze plek
Uitkomst:
1. Bewegen, avontuurlijk en ontmoeten
2. Spelen
3. Groen
Feedback van Ken (Dien moet weg):
Hier zit een grote kolonie vleermuizen, heeft te maken met het water en het riet. Water en groen zijn
ook essentieel voor stadsdieren als vogels en insecten. Dat pleit voor een glooiende oever van
natuurlijke materialen, dus niet voor een kade. De ecologie gaat niet goed samen met zwemmende
honden, maar avontuurlijke stapstenen langs het water kunnen bijvoorbeeld wel.
Omarm dus de grasvelden! Grote grasvelden zijn niet zo interessant voor de dieren, daar kan je veel
meer doen qua gebruik. Multigebruik in dit grote gebied is zeker mogelijk. Evenals dingen die wat
overlast geven.

Conclusie:
Dit is een gebied voor multigebruik met het accent op bewegen en ontmoeten, en voor meer
doelgroepen, vooral jongeren en studenten.

Wie gaan er verder mee aan de slag:
Reza, Kirsten, Meike, Binan, Rens, Isabella, Miranda en Roy

4. Spoorzone
Deze is niet aan bod gekomen ivm de tijd. Daarom een huiswerkopdracht.
Mail je top 3 van doelgroepen voor deze plek:
● Kinderen onder de 12
● Jongeren 12-18
● Gezinnen
● Studenten
● Volwassenen
● Senioren
● Mensen met een beperking
● Buurtgenoten

Mail je top 3 van thema’s voor deze plek:
● Groen
● Schoon
● Avontuurlijk

●
●
●
●

Ontmoeten
Spelen
Bewegen/sporten
Evt andere thema’s (NB bbq is geen thema maar nadere invulling, ik als ik ‘em weer voorbij
zie komen tel ik hem weer mee als ontmoeten)

We vragen Dien en Ken om hun feedback.

Wie gaan er daarna mee aan de slag:
Daan, Meike, Anita en Roy

Over het proces:
De jeugd- en jongerenwerkers van WIJ gaan met kinderen plekken selecteren en ideeën bedenken
voor invullingen. Lisa Bodha en Daan de Ridder helpen bij benaderen jongeren.
Er komt een evenement voor jongeren met een workshop (of iets dergelijks) plekken selecteren en
ideeën bedenken.
Wij gaan na de zomervakantie in groepjes de visies op de 4 plekken uitdiepen en daarin de
uitkomsten van deze sessie (waaronder het commentaar van de professionals) verwerken
Na de zomer leggen we de uitkomsten van de kinderen, jongeren en van de volwassenen (wij dus) bij
elkaar.

Tot slot nog dit:
Dit wil Dien ons meegeven: Het is erg belangrijk dat er ook plekken in de wijk zijn voor 12 – 18jarigen. Niet alleen in Park Selwerd.

