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Verslag 
De belangrijkste onderwerpen waren het maken van het beoordelingsinstrument voor de tenders en 

het vormgeven van de stemprocedure.   

 

Mededelingen 

Naar aanleiding van vorige berichtgeving over de ontwikkeling van het CBS terrein, heeft Marian een 

gesprek gehad met meneer Schouten van Schouten Bouw; Fenneke was daar ook bij. Marian vertelde 

tijdens de FG vergadering eea over dat gesprek: Schouten staat positief tegenover het opzetten van 

een “theehuis” i.s.m. bewoners maar wil financieel niet de enige drager zijn. Het zou gaan om een 

apart gebouw buiten de binnentuin van de geplande bouw, waarvoor moet worden onderzocht welke 

(vergunnings)mogelijkheden er zijn. Ondergronds bouwen of gebruik van de parkeergarages zijn geen 

optie. Om de ideeën verder te ontwikkelen, moet een goed samenwerkings- en financieringsplan 

worden gemaakt. Besloten werd om volgende week met een paar bewoners bij elkaar te komen om 

dit verder te bespreken. 

Dit onderwerp staat los van Buurttender. 

 

Beoordelingsinstrument 

Om de tenders (waarvan de deadline is verplaatst naar 8 aug) goed en neutraal te kunnen beoordelen, 

heeft de FG een beoordelingsinstrument gemaakt. Dit is gedaan op basis van de richtlijnen die zijn 

genoemd in de opdrachtomschrijving. Daaruit is een wegingscijfer gekomen dat zal worden gebruikt 

tijdens de volgende vergadering en waarmee elke ingediende tender gewogen en beoordeeld kan 

worden.  

 

Stemprocedure voor de wijk  

De laatste stap van Buurttender is het stemmen: de wijk kan stemmen voor de tender die zij het beste 

vind. De FG heeft uitgebreid gediscussieerd over de manier waarop er gestemd kan worden, door wie,  

wanneer en waar dat zou kunnen.  

Uit de discussie kwam dat men graag informatie wil over de mensen die komen stemmen zodat we 

inzicht krijgen in hun achtergrond en zodoende de Sport&Spedagen nog beter kunnen laten aansluiten 

op de wensen van de wijk. Wanneer iemand gaat stemmen (online of in een stemlokaal), zal een aantal 

vragen worden gesteld. Ook is ervoor gekozen de procedure laagdrempelig te houden en liever dan 

formeel en waterdicht. 

 

Het volgende is besloten: 

Mensen die mogen stemmen 

- Wonen in Bovenveen of zijn betrokken bij de wijk en zijn minstens 10 jaar oud.  

Mensen die stemmen wordt gevraagd 

- In hoeverre zij betrokken zijn bij de wijk; 

- Wat hun postcode is;  

- Wat zij graag zouden zien of doen tijdens de Sport&Speldagen; 

- In welke leeftijdscategorie zij zich bevinden (10-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 70+); 

- Aan te kruisen of ze man of vrouw zijn of daar tussenin. 
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Data en locaties 

- Stemmen kan in de week van 12 september; 

- Online via de website buurttender.nl 

- In stemlokalen in bijv de Bibliotheek, Groene Loper, Koningskerk, Driemaster 

- Op die locaties zullen mensen uit de FG de procedure begeleiden 

Exacte locaties, tijden en bemensing zullen tzt worden vastgesteld. 

 

De volgende vergadering is op 15 augustus. 

 

 

Vriendelijke groet, 

Fenneke van der Deijl 

Fenneke@urbanvillagers.org 

06-26506426 
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