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1. Opening
Jeltje heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Voorstel inrichting Klaverweide
Lourens licht het voorstel toe wat op tafel ligt. Dit is nadrukkelijk nog niet het definitieve
ontwerp, maar een praatkaart waarop alle functies, die we op de Klaverweide een plek willen
geven, met hun ruimtebeslag zijn aangegeven.
Deze praatkaart wordt besproken:
- Er is een discussie over het toestel om senioren te laten bewegen. Vraag is of hier
voldoende vraag naar is. Uit de wijk komt meer de behoefte voor een mooie
wandelroute met bankjes erlangs. Sytske reageert hierop, door aan te geven dat dit
een nieuwe ontwikkeling is, die nog niet bji veel mensen bekend is. In andere
plaatsen is wel de ervaring dat er wel degelijk gebruikt van wordt gemaakt.
Voorwaarde is wel (en dat zal hier ook gebeuren) dat er een programma wordt
opgesteld vanuit zorginstellingen/fysiotherapeuten zodat mensen begeleid van het
toestel gebruik kunnen maken. Mevrouw Van der Meulen geeft dat er dan voldoende
zitgelegenheid moet zijn zodat mensen even kunnen uitrusten, ook in de route er
naar toe. Sytske geeft aan dat er zeker zitgelegenheid rondom het apparaat wordt
gedacht, net als de aanplant van groen zodat men een beschut gevoel krijgt;
- Hoe veilig is het fietspad over het schoolplein? Er moet aandacht voor zijn dat er ook
scooters over het pad, en dus het plein, zullen rijden. Dit geldt overigens ook voor het
pad langs de nieuwbouw aan de zuidzijde van de Klaverweide. Incidenteel kan hier
ook een (vracht)auto komen, bijvoorbeeld in het geval van verhuizingen.
- Voor het parkeren moet een goede oplossing komen, er moet voldoende parkeren
zijn en mensen moeten veilig langs en om de geparkeerde auto's kunnen komen.
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Ulbe Pranger licht toe dat er vanuit de school ook wordt gedacht om iets met water te
doen, verwijzend naar de naam van de school (De Spreng = de bron). Bijvoorbeeld
met een kunstwerk, met afkoppelen van regenwater etc. Het is wel duidelijk dat de
wateras zelf te ver van de school komt te lopen, zodat een verbinding naar de school
geen optie is.
Hélène Popping geeft mee dat de vorm van de bankjes (niet eenzijdig,maar
meerzijdig gericht zonder rugleuning) aanleiding kan zijn voor ongewenst gedrag (oa.
Skaten over de bankjes). Hier op voorhand al over nadenken/bewust van zijn, hoewel
het pas bij de uitwerking van de plannen aan de orde komt.
De heer Dragstra geeft aan dat de groep 12-16 jarigen vergeten is. Vorige keer is
gesproken over een voorstel a la de banken bij Liudger waar deze groep kan
zitten/kletsen etc. Een andere mogelijkheid is inzetten op interactieve spellen.
Conclusie is in ieder geval dat er iets voor deze groep moet zijn. Wat dat moet zijn,
wordt in overleg met Sytske verder uitgewerkt.
De heer Dragtstra oppert verder dat het leuk is om een ideeënbox op te hangen op
de inloopdag, waarin mensen suggesties kunnen aangeven voor een
inrichting/functies op de nieuwe Klaverweide.

Het vervolgtraject zit er alsvolgt uit. De praatkaart zoals die er nu ligt wordt in grote lijnen
doorgerekend. We hebben dan een leidraad voor de mogelijkheden van de verdere
inrichting. Vervolgens wordt ook de uitwerking van het ontwerp verder opgepakt door de
gemeente.
3. Rondvraag
Jeltje geeft aan dat er eerder een kaart met het definitieve ontwerp van de wateras is
besproken in de werkgroep. Opmerkingen die toen gemaakt zijn, hebben geleid tot een
aanpassing van het ontwerp. De volgende vergadering van de bewonerswerkgroep wordt
nog voor de inloopbijeenkomst (= 21 april) gehouden. Dan komt de aangepaste kaart van de
wateras eerst ook in de bewonerswerkgroep aan de orde. De kaart wordt vervolgens
gebruikt op de inloopbijeenkomst.
Het is te kort dag om op de volgende werkgroepvergadering het ontwerp voor de
Klaverweide te presenteren. Daarover wordt later een andere werkgroepvergadering
gepland.

