
 
 

Verslag 1e Focusgroep bijeenkomst Buurttender Bovenveen   
Datum:  11 april 2016  

Plaats:   Koningkerk, Bruijnings Ingehoeslaan 4 

 

Verslag 
Bij de opening werd het doel van de Focusgroep (FG) en deze eerste bijeenkomst werd als volgt 

omschreven: Het belangrijkste doel van de FG is om vorm te geven aan de aanbestedingstekst. In de 

loop van de bijeenkomsten zullen de volgende vragen worden beantwoord: aan welke richtlijnen moet 

het uit te voeren project voldoen, wat zijn de criteria voor het spenderen van de €10.000, hoe kan de 

wijk kiezen voor de beste tender? 

 

Eerst werd de uitslag van de peiling geanalyseerd. Niet alleen werd er gekeken naar de ‘winnende’ 

ideeën maar ook naar andere ideeën die vaak waren gekozen. Op die manier kreeg men een 

overzicht van eventuele combinatiemogelijkheden.  

Er werden verschillende praktische ideeën gedeeld die zouden kunnen voldoen aan de vraag, met in 

het achterhoofd steeds ‘wat trekt mensen?’: 

Spel voor kinderen, Barbecue, aparte hondenspeelplaats creëren, een groot feest organiseren, open 

lucht bioscoop, speeltuintje, rommelmarkt, ruilbeurs voor bewoners, openbare kruidentuin (in 

zelfbeheer), natuurspeeltuin rondom het water, prikbord voor ruilen van spullen, kinderboerderij, 

aaiweide, educatieve spellen, buiten-schaakbord, openbaar sportveld met flexibele invulling (tennis, 

badminton, volleybal), etc.  

Een aantal ideeën die al op de eerdere lijst van ingediende ideeën stond, werden beaamd, zoals de 

volière (dit was tevens een voorbeeld van het combineren van ideeën uit de peiling). 

Om richting te kunnen geven aan de uitwerking, was er ook discussie over deze vragen:   

- Wat vinden de omwonenden? Waarvan vinden zij dat het eventueel overlast veroorzaakt? 

- Over welk deel van Park ‘t Loo moet het gaan? (Bij de volgend bijeenkomst zal een 

uitgeprinte kaart van de omgeving beschikbaar zijn.) 

- Kan er iets gebouwd worden in het park? Wat staat er in het bestemmingsplan?  

- Wat van het bestemmingsplan overlapt met de wensen uit de wijk en hoe kunnen slimme 

combinaties worden gemaakt? 

Ook werd een idee geopperd om een nieuw soort huis voor de wijk op te zetten waarbij een 

dagprogramma voor jong en oud, voor rijk en arm kan worden georganiseerd, waar men kan eten en 

elkaar ontmoeten. Gedragen door de wijk, georganiseerd voor de wijk. 

Scenario’s 

De vraag om in één avond richting te geven aan het nieuwe project, bleek te complex. Uiteindelijk 

zijn er drie scenario’s uitgekomen die worden voorgelegd aan verschillende mensen in de wijk.  

Scenario A 

Beginnen met het organiseren van een aantal kleine activiteiten. Organisch laten groeien, kijken waar 

behoefte aan is en wat wordt voortgezet om ontmoeting, sport en spel te stimuleren.  



 
 
Scenario B 

Eén maal een spraakmakend evenement organiseren in Park ’t Loo waarbij mensen uit de wijk elkaar 

kunnen ontmoeten en plezier hebben. Evenement voor jong en oud. 

Scenario C 

Lange termijnplan plan uitwerken voor activiteiten en sociale cohesie in de buurt, waarbij activiteiten 

in het park ook een rol hebben.  

Daarnaast wordt aan mensen in de wijk gevraagd, hoe zij denken over de besteding van het budget: 

I. Voor het organiseren van een activiteit in het park kan men een deel van het geld 

aanvragen. 

II. Een organisatie betalen om activiteiten te organiseren in het park. 

III. Een organisatie betalen om bewoners te helpen met het organiseren van activiteiten in 

het park. 

IV. Het hele bedrag in één keer uitgeven aan een spraakmakend evenement in het park. 

Volgende bijeenkomst FG 

Maandag 18 april, 19.30, Groene Loper (Rode zaal) 

 


