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Verslag 3e Focusgroep bijeenkomst Buurttender Bovenveen   
Datum:  25 april 2016  

Plaats:   Groene Loper, Van Royenstraat 2 

 

Verslag 
Het belangrijkste onderwerp was om richtlijnen te geven aan de opdracht zoals die vorige week is 

omschreven: drie sport&speldagen in Park ’t Loo, extra activiteiten bij evenementen in de wijk en 

daarmee het verbinden van wijkorganisaties. 

 

Mededelingen 

Zoals genoemd in het vorige verslag, is een aantal bewoners gaan praten met projectontwikkelaar 

Schouten (CBS terrein) om na te gaan of deze iets voor de wijk wil doen. Dat gesprek was positief: 

Schouten had een idee om een gebouwtje (een paviljoen) te plaatsen op het terrein dat toegankelijk 

is voor de wijk en wijkactiviteiten. Details hierover (wanneer, wat precies, etc.) zijn niet bekend. Ook 

is nog niet te zeggen hoe de opdracht zoals hierboven, met Schoutens ideeën kan worden 

gecombineerd. Er wordt een gesprek gepland om de mogelijkheden te verkennen. 

 

Toelichting voorlopig ontwerp Park ’t Loo 

Projectleider Andrea Schoemaker heeft het voorlopig ontwerp toegelicht a.d.h.v. de tekeningen. Op 

deze manier kreeg de FG inzicht in de mogelijkheden voor de Sport&speldagen in het park. Er bleken 

ook veel algemene vragen te zijn over het ontwerp; voorgesteld werd om over een tijdje een 

informatieavond over het ontwerp te organiseren voor de wijk. 

 

Goedkeuring omschrijving van de opdracht 

De FG was het eens met de omschrijving van de opdracht zoals die vorige week is geformuleerd. Dit 

werd gevraagd om er zeker van te zijn dat er geen misverstanden waren over de interpretatie. Wel zijn 

er kleine wijzigingen aangebracht (zie hieronder) om de opdracht niet te groot te maken. 

 

Richtlijnen en criteria 

De FG heeft de volgende doelen, richtlijnen en criteria geformuleerd. Deze worden voorgelegd aan 

mensen in de wijk zodat  erop gereageerd kan worden.   

De opdracht wordt als volgt geformuleerd in de opdrachttekst: 

 

 
In Voorburg heeft de wijk Bovenveen een wijkopdracht geformuleerd. De wijk zoekt een geschikte 
opdrachtnemer om deze opdracht uit te voeren via een tenderprocedure. De wijk heeft hiervoor 
€10.000. 
 
De opdrachtomschrijving is als volgt, de doelen en richtlijnen voor deze opdracht staan hieronder 
omschreven. 
Bovenveen zoekt een persoon of organisatie die: 

- Drie Sport&Spel dagen kan organiseren in Park ’t Loo verspreid over een jaar. 
- Het opzetten van zo’n dag samen met bewoners en wijkorganisaties doet. 
- Bij drie belangrijke momenten in de wijk (bijv. de opening van iets groots) aansluit door: 
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o Een sport en spel-activiteit te organiseren met als doel ontmoeting tussen 
bewoners. Zo’n bijeenkomst kan inhaken op iets dat al wordt georganiseerd; 
samenwerking met andere organisaties wordt gestimuleerd. 

De verwachting is dat er een evenementenbureau op deze opdracht zal inschrijven of een 
organisatie die een soort event manager met een sociaal hart kan leveren. 
 
De opdracht heeft de volgende algemene doelen: 

1. Sport&Spel dagen moeten ervoor zorgen dat het park intensiever wordt gebruikt door 
bewoners. 

2. De  Sport&Spel dagen moeten ervoor zorgen dat mensen gaan bewegen en sporten en dat 
het bijdraagt aan gezondheid. 

3. De Sport&Spel dagen en de extra activiteiten bij een bestaand evenement moeten zorgen 
voor meer cohesie in de wijk: meer mensen kennen elkaar, groeten elkaar en vinden het 
leuk om een praatje te maken. Er moet dus een langdurig effect worden gecreëerd. 

 
Na het formuleren van de opdracht, heeft de wijk de volgende richtlijnen aan de opdracht gegeven 
(deze worden gebruikt als criteria bij de selectie van een tender): 
 

1. De organisatie en uitvoering van de Sport&speldagen worden samen met sport- en 
activiteitenverenigingen of organisaties uit de wijk gedaan. Het doel daarvan is om:  

o Gebruik te maken van wat er al is in de wijk, 
o Te weten wat goed loopt en waar vraag naar is, 
o Mensen kennis te laten maken met de activiteiten van zo’n vereniging. 

 
2. Bij het ontwikkelen en selecteren van activiteiten voor de Sport&speldagen wordt extra 

nadruk gelegd op water (Park ’t Loo wordt namelijk aangepast en krijgt veel waterpartijen). 
Het doel daarvan is: 

o Dat kinderen met water kunnen spelen, 
o Dat kinderen op een veilige manier met water leren omgaan (niet iedereen heeft 

een zwemdiploma). 
 

3. Tijdens de Sport&speldagen wordt informatie en voorlichting over park en natuur gegeven 
(ism natuur gerelateerde organisaties). Met als doel dat men: 

o Kennis opdoet over de natuur, 
o Respect krijgt voor het park. 

 
4. De opdrachtnemer organiseert op een aantrekkelijke manier activiteiten die mensen ook in 

het dagelijks leven kunnen doen. Doel daarvan is: 
o Om mensen te stimuleren deze activiteit ook op andere momenten in het park te 

doen waardoor  
 Het park meer wordt gebruikt, 
 Men elkaar vaker ontmoet en leert kennen. 

 
5. De opdrachtnemer vraagt input van bewoners tijdens de voorbereiding en laat hen 

meedenken over de invulling van de Sport&speldagen (de nauw betrokken Focusgroep 
denkt in ieder geval graag mee). En geeft ruimte aan bewoners die ook iets willen doen op 
zo’n dag (bijv. verkopen van limonade of hapjes of organiseren van een spel). 
 

6. De Sport&Spel dagen moeten plaatsvinden in de twee noordelijke (Bovenveense) delen van 
het park met evt. uitloop. 
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7. Om elke Sport&speldag speciaal en aantrekkelijk te maken, moet elke dag een ander thema 
hebben. 
 

8. Het tweede deel van de opdracht is het aanhaken bij drie al bestaande evenementen in de 
wijk. Het gaat daar dus niet om het initiëren van een evenement, maar om een extra 
activiteit te organiseren samen met de hoofdorganisatie. Het specifieke doel van zo’n 
activiteit is om ontmoeting tussen bewoners te faciliteren en te stimuleren. Denk voor 
bestaande evenementen bijvoorbeeld aan de opening van het Waterspoorpark, 
Koningsspelen of Burendag.  

 
9. Naast de algemene doelgroep ‘bewoners van Bovenveen’ moeten een paar specifieke 

doelgroepen worden bereikt: migranten gezinnen en met name vaders, mannen uit de wijk, 
en minder-valide bewoners. 

 

 

 

Vervolg 

Bovenstaande richtlijnen worden voorgelegd aan mensen in de wijk zodat men kan aanvullen waar 

nodig. Daarna zal de gemeente ze nagaan op haalbaarheid en wenselijkheid. Dit is omdat de gemeente 

uiteindelijk formeel opdrachtgever is en er natuurlijk wel achter moet staan. 

 

Zo snel mogelijk zal dan de uiteindelijke opdrachttekst naar potentiele opdrachtnemers worden 

gestuurd (uiterlijk 4 mei) zodat zij een tender kunnen indienen. De deadline voor indienen is 8 juni. 

 

De FG is gevraagd om potentiele opdrachtnemers door te geven aan Fenneke zodat zij contact met ze 

kan opnemen. Ook anderen worden bij deze gevraagd om namen doorgeven. 

 

 

Vriendelijke groet, 

Fenneke van der Deijl 

Fenneke@urbanvillagers.org 

 


