
 

 

Werkplaats2.0: Speel- en chill-plekkenplan 

Verslag van de vierde bijeenkomst, op zaterdag 9 oktober in het Wijkbedrijf 

Selwerd 

Aanwezig: Isabella, Pia , Rens , Miranda, Reza , Roy, Jeannette en Lisa , Pablito, Daan , Anita , Kirsten 

Talens, Murat , Brenda , Nadia , Wietske Schober (gemeente) en Angela Louwes (Hanzehogeschool) 

Organisatie: Daan Kingma, Julia Vierstra, Helma Erkelens 

Doel van de bijeenkomst: Stap 4 en 5 

● We weten waar we staan en kennen de globale planning 
● We kennen de ideeën kinderen en jongeren 
● Tops voor Spoorzone 
● 4 plekken – 4 groepjes 
● Werkafspraken per groepje 

 

Planning 

Bijeenkomst  13 november 

● Groepjes koppelen resultaat terug 
● Feedback van deskundigen 
● Concept-advies voor de inrichting van de pleintjes bespreken (in de eerste bijeenkomsten 

zijn daar een aantal belangrijke dingen over gezegd) 

 
Eind november  

● Ieder groepje maakt concept-advies voor een plek 
 
Januari/februari 

● Draagvlak zoeken bij omwonenden 
● Concepten bijstellen 

 
Maart 

● Draagvlak zoeken in de wijk 
● Concepten bijstellen 

 
Eind maart 

● Definitief advies voor de 4 plekken officieel en  feestelijk aanbieden aan Kernteam 
Wijkvernieuwing en de wijk 

Kinderen en jongeren 



In de zomervakantie zijn wensen en meningen opgehaald van kinderen en jongeren. Wat vinden zij 

belangrijk in de wijk? 

 

Kinderen in gesprek met jongerenwerker WIJ: 

Speeltuin, ook afgeschermde plek met hoekjes en natuur (zoals plein/tuin Wijkbedrijf bijvoorbeeld), 

schommels, winkeltje (zoals in speeltuin BSV) voor de kleintjes, wipwap waar je met meer mensen op 

kan, uitdagende en avontuurlijke klimrekken, gekleurde picknicktafels, gekleurde prullenbakken. 

De volledige lijst:   

Als veilig wordt genoemd: 

● Een groot grasveld 
● Een speeltuin met een gekleurde picknicktafel 
● Een afgeschermd pleintje, zoals het pleintje van het Wijkbedrijf. Leuk dat er een tuintje bij is, 

een huisje met kippen, een caravan in het groen met een leuk terrasje, en een moestuin 
 

Onveilig wordt genoemd: 

● Parkeerplekken 
● Lege huizen 
● Wegwerkzaamheden 

 
Mooi:  

● Zitje of terras (zoals bij de tosti caravan op het plein van Wijkbedrijf) 
● Water en natuur 
● Een fonteintje op de grond van waaruit water omhoog spuit 
● Schommel 
● Grote wipwap waar je met meer mensen op kan 
● Versierde prullenbak 
● Groot klimrek (zie voor inspiratie het speelveld in het Molukkenplantsoen)  

 

Niet mooi: 

● Het plein van de Wegwijzer 
● ijzeren of stenen pingpongtafel 
● Een plein met veel tegels en weinig speeltoestellen 

 

 

Opbrengst Jongerenfestival Selwerd 18-09-2021 

 
Mogelijkheid voor volleybal, op of achter het basketbalveldje in Park Selwerd 
Goede netten voor volleybal 
In de BSV Selwerd:  

● Tienerdisco (voor 12 jarigen, geen jongeren kinderen, en geen oudere, dat mengt niet goed) 
● Chill out voor meiden 
● Jeugdsoos  

Kickbox ruimte 



Muziekstudiootje 
Trampoline 

● Op Beukenveldje 
● Aan de Beukenlaan bij de Es of erachter op het pleintje (tussen Beuk en Lijsterbes) 

Voetbalkooi op Beukenveldje  
Prullenbakken voor (honden)zakjes  
Fitness toestellen in het park of een plek waar je gemakkelijk heen kan gaan  

 

 
Wensen omwonenden Sparrenveld opgehaald bij buurt BBQ en Jongerenfestival 

 
Sparrenveld blijft!  
Het veld wordt elke dag en avond gebruikt door kinderen, jongeren en studenten 
Geen honden (poep)  
Prullenbak voor zakjes hondenpoep  
Goaltjes met net erachter, zodat de ballen niet op de garage terecht komen 
Hek achter de goaltjes zodat de bal niet in de bosjes of tuinen terecht komt  
Een paar bankje 
Een plek om te frisbeeën 
Om te picknicken 
Voor een BBQ 
Een lantarenpaal zodat je ’s avonds niet in het donker speelt 

 
“Beste mevrouw Vierstra, ik ben Noortje. Ik ben 14 jaar oud. Ik woon in de vogelkersstraat, vlakbij 
het Sparrenveld. Ik speel daar best vaak. We gaan er meestal voetballen of we spelen tikkertje of 
Capture The Flag. Ik hoorde dat het misschien anders wordt. Ik bepaal het niet alleen, maar ik hoop 
dat we er in ieder geval kunnen goaltjes kunnen blijven.” 
 

Top Spoorzone 

Hier waren we op 3 juli niet aan toegekomen. 

Doelgroepen: 

1. Kinderen < 12 
2. Gezinnen, studenten, buurtgenoten 
3. Volwassenen 
4. Senioren, jongeren, hondenbezitters 

Thema’s: 

1. Schoon en veilig 
2. Avontuurlijk 
3. Groen 
4. Bewegen en sporten 
5. Spelen 

 

Groepjes 

Iedereen ging in een groepje aan de slag om het advies voor 1 plek verder uit te werken. Op 3 juli 

heeft iedereen een voorkeur laten weten. Je mag in meer groepjes. 

Het is de bedoeling dat je het Werkblad Vragen gebruikt en het schema (Werkblad A3).  



De keuzes die we met elkaar gemaakt hebben op 3 juli (doelgroepen, thema’s en reactie van de 

deskundigen Ken en Dien) zijn het uitgangspunt. Zie het verslag van 3 juli. 

Tussen nu en de volgende bijeenkomst (waarschijnlijk 13 november in het Wijkbedrijf) gaan de 

groepjes zelf aan de slag. Daan, Julia en Helma kunnen zo nodig vragen beantwoorden of doorspelen 

aan deskundigen. Kan het niet bij iemand thuis, dan regelen zij een ruimte. 

Heb je contactgegevens van iemand nodig: mail helma@sunnyselwerd.nl 

 

Bij Selwerderhof, achter tunneltje Iepenlaan: Jeannette, Nadia, Anita. Anderen die zich hiervoor 

hebben opgegeven: Ina, Reza, Rachel, Pia, Miranda. Deskundige om hierbij te betrekken: Fred 

Pelster, buurtbewoner die de historische wandeling bedenkt. 

Park Selwerd: Isabella, Miranda, Kirsten, Lisa, Pablito. Anderen die zich hiervoor hebben opgegeven: 

Reza, Meike, Benan, Roy 

Sparrenveld: Pia, Rens, Reza. Anderen die zich hiervoor hebben opgegeven: Anneke, Rachel, Ina 

Spoorzone: Roy, Brenda, Daan, Murat. Anderen die zich hiervoor hebben opgegeven: Meike en Anita 

 

Nog even dit: 

Dit doel hebben we op 15 mei met elkaar 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 
 
 
Dit bedoelen we met 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. 

 

mailto:helma@sunnyselwerd.nl

