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Plaats:   Groene Loper, Van Royenstraat 2 

 

Verslag 
De mensen die er vorige week niet bij konden zijn, stelden zich eerst voor. Naast bewoners van 

Bovenveen, waren dit keer ook de wijkmanager van de gemeente aangeschoven en de jongerenwerker 

van Sport en Welzijn om met hun specifieke kennis bij te dragen aan het overleg.  

 

De discussie over het toekomstige project 

Ten tweede werd besproken wat men van zijn/haar buren en kennissen aan input had gekregen. Ieder 

was namelijk met drie scenario’s rond gegaan om te vragen welk scenario men zou kiezen (zie vorig 

verslag). Hoewel de meningen waren verdeeld, bleek een meerderheid toch te kiezen voor scenario A: 

het budget wordt besteed aan zichtbare projecten die redelijk snel kunnen worden uitgevoerd. En: het 

organiseren van kleine activiteiten die groeien op basis van de behoefte in de wijk. 

 

Er was een uitgebreide discussie over het soort activiteiten en de duurzaamheid ervan. Men vond het 

zonde om het budget uit te geven aan iets eenmaligs. Sociale duurzaamheid zou kunnen worden 

bereikt door mensen uit de wijk mee te laten doen in bijvoorbeeld de organisatie van een activiteit. En 

niet alleen als helpende hand maar op zo’n manier dat men zou leren het zelf te organiseren.  

 

De discussie ging ook over de organisaties die al in de buurt actief zijn en die ook (gedeeltelijk) dezelfde 

soort activiteiten zouden kunnen organiseren. Voorgesteld werd om de toekomstige organisator van 

het Buurttender project ook opdracht te geven om met die organisaties samen te werken. 

 

De keuze om het budget uit te geven aan een derde partij, werd daarmee bevestigd. Oftewel, het 

budget van Buurttender wordt gegeven aan de partij die het beste plan indient om die activiteiten met 

bewoners te organiseren.  

 

Conclusie: Grote lijnen toekomstig project 

Uiteindelijk werd besloten om met het volgende verder te gaan (en dit is dus wat er echt gaat 

gebeuren):  

Aantrekken van een soort event manager die het volgende gaat doen: 

- Drie Sport&Spel dagen organiseren in Park ’t Loo. 

- Organisatie samen met bewoners doen en hen laat leren. 

- Ruimte geven aan bewoners die ook iets willen doen op zo’n dag (bijv. verkopen van limonade 

of hapjes of organiseren van een spel). 

- Bij belangrijke momenten in de wijk (bijv. de opening van iets groots) aansluiten door: 

o Activiteit of bijeenkomst te organiseren met als doel ontmoeting tussen bewoners. 

o Zo’n bijeenkomst kan dus inhaken op iets dat al wordt georganiseerd; samenwerking 

met andere organisaties wordt juist gestimuleerd. 

- Connecties met andere wijkorganisaties zichtbaar maken: 

o Samenwerken waar het kan bij de organisatie van de activiteiten, 

o In kaart brengen wat er allemaal te doen is in de wijk (activiteitenagenda), 

o Doel hiervan: algemene verbetering van samenwerking tussen wijkorganisaties. 

 



 
 

 
 

Via een andere weg 

Tijdens bovenstaande discussie werden twee ideeën genoemd die om opvolging vroegen maar niet in 

de conclusie werden meegenomen:  

- Samenwerking met de projectontwikkelaar van het CBS terrein om ander soortige activiteiten 

(bijv. overdekt) te faciliteren (bijv. in de garage). Twee leden van de FG zullen een afspraak 

maken met Schouten om te informeren naar de mogelijkheden.  

- Houten picknicktafels plaatsen in Park ’t Loo. Daarmee ontmoeting faciliteren zonder dat er 

een activiteit aan vast hoeft te zitten: picknicktafels zijn op zich al uitnodigend. Om die 

ontmoeting te stimuleren: de picknicktafels zelf maken met handige mensen uit de wijk. Om 

te beginnen zal de projectmanager van Park ’t Loo worden gevraagd picknicktafels te plaatsen. 

 

Volgende bijeenkomst 

Tijdens de volgende bijeenkomst, zullen richtlijnen worden gegeven aan het toekomstige project: 

- Omschrijving van de doelen die worden nagestreefd, 

- Bepalen van doelgroepen en sub-doelgroepen, 

- Bepalen wat de minimale eisen zijn (oftewel, wanneer is het een succes?), 

- Bepalen wat meetbaar is (bijv. aantal bezoekers) en wat niet (bijv. aantal ontmoetingen tussen 

bezoekers), 

- Bepalen hoe vaak de organisator bij een ‘belangrijk moment’ moet aansluiten. 

- Bepalen waar de Sport&Speldagen moeten plaatsvinden, 

Om dat laatste te kunnen doen, zal de gemeentelijke projectleider van Park ’t Loo aanwezig zijn om 

het ontwerp van het park toe te lichten. Zij kan dan ook worden gevraagd of extra picknicktafels 

kunnen worden geplaatst. 

 

Volgende bijeenkomst is op maandag 25 april 19.30, Groene Loper (Rode zaal). 

 

Vriendelijke groet, 

Fenneke van der Deijl 


