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1. Opening
Jeltje heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Verslag vorige werkgroep bijeenkomst
Opgemerkt wordt dat de heer Dragstra ontbreekt bij de leden van de werkgroep Klaverweide
hoort. Dat wordt vanaf nu aangepast, de heer Dragstra was voor de bijeenkomst van 10
november ook al uitgenodigd.
Het verslag van de vorige keer wordt vastgesteld
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen en ingekomen stukken
4. Openbare ruimte Klaverweide
Met alle aanwezigen worden alle wensen/behoeften ten aanzien van de inrichting van het
gebied geïnventariseerd. Daarbij maken we een tweedeling in de wateras en de rest van de
in te richten openbare ruimte.
Voor de wateras is nu een bureau bezig om een Definitief Ontwerp te maken. Dat is een
meer technisch ontwerp dat nodig is voor de aanleg van de wateras. De basis daarvoor is
natuurlijk de al opgestelde visie, maar ook de opmerkingen/wensen etc. vanuit de
werkgroepen. Omdat de planning voor de Wateras heel krap is, moet dit onderdeel eerst
worden opgepakt. De vanavond gemaakte opmerkingen worden aan het bureau
meegegeven om te verwerken in het ontwerp. Medio december is het concept ontwerp klaar.
In een werkgroepvergadering rond die tijd, kan het ontwerp worden besproken. Eventuele
opmerkingen kunnen dan bij de aanpassing worden meegenomen.

Wensen/behoeften/opmerkingen tav de Klaverweide ter hoogte van de Wateras:
- fonteintjes om in te spelen of een ondiep gedeelte met stapstenen;
- wel aandacht voor veiligheid (in beperkte mate mogelijk, ouders hebben zelf ook een
verantwoordelijkheid);
- gemoedelijk karakter;
- zijde aan de kant van het gebouw vrij hard;
- zijde aan Klaverweidekant mag wat glooiender, hier mag het water een beetje de
Klaverweide inkomen;
- wandelroute langs het water aan de zijde van de Klaverweide wordt door bestrating
goed aangegeven;
- plein moet wel nog voldoende ruimte bieden voor buurtactiviteiten, waaronder de
mogelijkheid voor het plaatsen van een tent voor een buurtfeest;
- ruimte voor verschillende doelgroepen: kinderen spelen in/met het water, ouderen
zitten op bankjes aan het water;
- er wordt gediscussieerd over al dan niet planten. Voorstel is om drijfplanten te kiezen.
Conclusie is dat het geheel een versteend stedelijk karakter moet krijgen, en bij de
aanleg van planten is er de zorg dat die gaan woekeren;
- De wateras zou gemarkeerd moeten worden door middel van verlichting.
Voor de rest van de in te richten openbare ruimte, is de afstemming met de nieuwe school
erg belangrijk. Daarom worden voor dit gebied wel alle wensen/behoeften/opmerkingen
geïnventariseerd, maar kan er pas daadwerkelijk een ontwerp worden gemaakt, als ook
bekend is hoe de school/mfc eruit komt te zien.
Daarvoor wordt vanaf januari een programma van eisen opgesteld. Voorstel is nu om de
werkgroep Klaverweide hier bij aan te laten schuiven, zodat we voor het hele gebied een
totaal wensenplaatje kunnen maken.
Wensen/behoeften/opmerkingen tav het overige deel van de Klaverweide:
- er is een discussie over al dan niet een omheining. Er zijn voorbeelden dat een
omheining (van bijvoorbeeld alleen een bepaald speelelement) soms wel goed werkt.
Uitgangspunt was dat er geen omheining zou zijn, omdat de Klaverweide voor
iedereen toegankelijk moet zijn (niet alleen voor de school). Kinderen zijn, ook met
hekjes, niet te sturen. Door hekken wordt de ruimte te onvriendelijk/te veel
opgedeeld. Conclusie: door middel van markeringen in de ruimte en het zorgvuldig
plaatsen van straatmeubilair hier zoveel mogelijk in bijsturen. Voor de
peuterspeelzaal is het overigens wettelijk verplicht dat er wel een omheinde ruimte is.
Hier moet rekening mee worden gehouden;
- Het fietspad voor de school/mfc langs moet blijven. Dit is een doorgaande
fietsverbinding. Bij de inrichting van deze verbinding over het schoolplein moet
duidelijk zijn dat de fietser slechts 'te gast' is (shared space principe). Er moet geen
recht doorgaande verbinding blijven, waar fietsers in hoog tempo overheen kunnen
rijden;
- Voor de groep van 10-18 jaar moeten er ook voorzieningen zijn, liefst in de buurt van
de schoollocatie. Een leuke suggestie zijn de banken in allerlei vormen die bij het
nieuwe Liudger college staan. Er kan ook een combi met de trafo worden gemaakt,
door bijvoorbeeld basketbalringen hieraan te hangen;
- Het middengedeelte van de Klaverweide wel een parkachtige setting en sfeer
houden. Vooral voor de vele senioren in de wijk is dit van belang;
- Het gebied moet vooral zo open mogelijk blijven, dit geeft 'lucht' in de wijk;
- De bestaande bomen verdwijnen grotendeels. Om het gebied goed opnieuw te
kunnen inrichten kan dat niet anders. De gemeente zal wel kritisch kijken of er
eventueel bomen kunnen blijven staan;
- Het parkeren zal aan de noordzijde van het plein een plek vinden. Hier moet worden
gekeken naar de veiligheid van personen die tussen geparkeerde auto's vandaan
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komen. Maar er moet geen schijnveiligheid worden gecreëerd. Het is dan ook een
optie om in de bestrating van het wegbeeld hier iets aan te doen;
Parkeren bij de school zal een probleem worden. Vanwege de weinige protestantschristelijke scholen in Drachten, heeft de school leerlingen uit heel Drachten, niet
alleen vanuit De Bouwen. Daarom is 's morgens en 's middags veel autoverkeer. Dit
is een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van het programma van eisen;
Verlichting in het gebied moet er voor zorgen dat het veilig is. Er mag wel een
onderscheid worden gemaakt tussen functionele verlichting en sfeerverlichting.

Jeltje mailt het overzicht met de genoemde punten zo snel mogelijk rond. Een ieder kan daar
dan nog op- of aanmerkingen en aanvullingen bij aangeven. Vervolgens worden de punten
ten aanzien van de wateras meegenomen door het bureau dat het definitieve ontwerp gaat
tekenen. Het definitief ontwerp wordt vervolgens in de werkgroep besproken.
Voor de inrichting van de rest van de Klaverweide, zal de werkgroep in januari verder
discussiëren, waarbij ook de inrichting van het gebied rondom de school/mfc in de discussie
wordt betrokken.
6. Rondvraag
Piter Bakker geeft aan dat er op 14 januari een nieuwjaarsreceptie zal zijn die door de
wijkraad georganiseerd wordt. Op deze receptie krijgen gemeente en corporaties ook de
mogelijkheid om de laatste stand van zaken met betrekking tot De Bouwen te laten zien. In
december worden de uitnodigingen hiervoor rondgestuurd.
7. Planning
Zodra de exacte datum bekend is waarop het definitief ontwerp in concept gereed is, zal er
een nieuwe werkgroepvergadering worden geprikt.

