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1. Opening
Jeltje heet iedereen welkom en opent de vergadering.
In verband met de komende zwangerschap- en bevallingsverlof van Jeltje is Kirsten Veldman
bij deze vergadering aanwezig. Kirsten zal in afwezigheid van Jeltje het interne
aanspreekpunt binnen de gemeente zijn voor de wijkvernieuwing de Bouwen. Een
voorstelrondje volgt.
2. Verslag vorige vergadering
Naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering vraagt Hélène Popping of in het
opstellen van het programma van eisen voor het Multifunctioneel Centrum [MFC] rekening
wordt gehouden met het ontwerp voor de herinrichting van de Klaverweide. Jeltje van den
Berg meldt dat deze afstemming heeft plaatsgevonden.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
4. Bespreking ontwerp
De vorige vergadering van deze werkgroep heeft plaatsgevonden in november 2009. Tijdens
deze vergadering is het concept-ontwerp besproken waarna de gemeente op basis van open aanmerkingen het concept verder heeft uitgewerkt tot het voorliggende ontwerp. Lourens
Trimp licht het ontwerp voor de herinrichting van de Klaverweide verder toe. De volgende
aspecten worden besproken:
Parkeren
De parkeersituatie in het ontwerp is geoptimaliseerd. Het voldoet aan de normen. Er is
voldoende ruimte aanwezig om het parkeren rondom de Klaverweide en het MFC te
realiseren. Er zijn voldoende uitstapmogelijkheden bij het nieuwe MFC, de parkeervakken ter
plaatse zijn voldoende breed in verband met de veiligheid van de schoolgaande kinderen.
Programma van Eisen MFC
De geprojecteerde contouren van de MFC in het ontwerp zijn indicatief en niet definitief. Het
uitgangspunt blijft dat het een open toegankelijk terrein moet zijn. In het programma van
eisen voor het MFC is aangegeven dat de buitenruimte voor de allerkleinsten aan de zonkant
zal moeten liggen, zo dicht mogelijk bij de school. In verband met de veiligheidseisen zal
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deze buitenruimte omheind moeten worden. In het ontwerp voor de Klaverweide is rekening
gehouden met het feit dat het MFC zowel van de noord- als van de zuidkant te benaderen is.
Magriet van der Meulen vraagt hoe de omheining op het schoolplein strookt met de gedachte
dat het hele gebied van de Klaverweide en het MFC als een eenheid moet worden ervaren.
Lourens geeft aan dat er geen omheining komt rondom het MFC, alleen voor de buiten
speelruimte voor de allerkleinsten (en dat is wettelijk verplicht).
Langzaam-verkeer-verbinding
De langzaam-verkeer-verbinding blijft, maar niet in een rechte lijn. Om het gebied van het
MFC af te schermen van de fietsroute is gekozen voor een soort kering richting de school
toe, in plaats van een speeleiland. De doorgaande fietsroute blijft toegankelijk voor fietsers,
brommers en voetgangers. De kering regelt dat de looproute richting de school zal gaan.
Sport- en spelvoorzieningen
In het vorige overleg is voorgesteld om de Klaverweide deels met kunstgras en deels met
gewoon gras uit te voeren voor de sport- en spelvoorzieningen. Er is geen budget om (deels)
kunstgras aan te leggen, er zal wel drainage worden aangebracht.
De waterpartij aan westkant van de Klaverweide blijft strak vormgegeven, wordt een ondiepe
waterbak voorzien van stepping stones waar kinderen kunnen spelen.
De jeu de boules baan is geprojecteerd op een locatie waar veel zonlicht komt en voorzien
van voldoende zitmogelijkheden in de nabijheid van de waterpartij. Hier kan jong en oud
elkaar ontmoeten.
Sytske Paulusma geeft aan hoe groot de doelgroep is voor de organisatie van sport- en
spelactiviteiten. Momenteel gaan 200 kinderen naar de Spreng. In de leeftijdscategorie van
0-19 jaar wonen 135 kinderen in de wijk. Mogelijk komt er nog een kinderopvang. Voor
verdere informatie wordt verwezen naar de Wijkatlas op de gemeentelijke website.
Danny Veenstra vraagt wat de functie is van de twee groene vlakken in het ontwerp. In de
sport- en spelvoorzieningen is een scheiding aangebracht in doelgroepen. Het groene vlak
aan de kant van Rispinge is bedoeld als sport- en spelvoorziening voor senioren en het
groene vlak aan de kant van het MFC als voorziening voor de jongeren.
Profiel Klaverweide
Het hele gebied van de Klaverweide wordt wat verhoogd. Er komen bandjes aan de randen
en paaltjes aan het begin van de paden. Het profiel van de Bouwakker wordt smal, maar wel
dusdanig dat de woningen bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld een verhuiswagen.
Danny Veenstra merkt op dat de strook aan de noordkant van de Klaverweide doorgetrokken
zou moeten worden naar de Zuiderdwarsvaart. Daarnaast merkt Danny Veenstra op dat het
looppad richting het MFC wellicht door fietsers gebruikt zal worden. Dit zal een
aandachtspunt zijn.
Faciliteiten
De opgenomen faciliteiten in het ontwerp, zoals de brievenbus, ondergrondse
afvalcontainers, fietsenstallingen zijn een suggestie en niet definitief. Voor wat betreft de
fietsenstalling verwijst de werkgroep naar de oplossing bij de school 't Anker. Al pratend blijkt
een dergelijke oplossing voor dit project heel lastig ivm de beschikbare ruimte.
Het publicatiebord voor de wijk zal meegenomen moeten worden in het programma van
eisen voor het MFC.
Kunstwerk / Verlichting
Er komt functionele verlichting in de omliggende straten. Er is geen verlichting meegenomen
voor de Klaverweide in verband met de veiligheid. In het donker is de Klaverweide geen
verblijfsruimte. De fietsroute wordt wel gebruikt in het donker en wordt aangelicht. In het
ontwerp is licht als een kunstobject meegenomen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.
Gevraagd wordt of het mogelijk is om 1 of 2 lichtpunten aan te brengen in het groengebied.
In verband met de veiligheid is dit in eerste instantie niet de meest gewenste oplossing.
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Lourens Trimp zal, samen met collega’s, dit punt verder onderzoeken. Jeltje van den Berg
meldt dat eventueel aansluitpunten kunnen worden aangebracht voor ten behoeve van
buurtfeesten. Dit zal uitgezocht worden.
Aanvullende op- en aanmerkingen
Danny Veenstra vraagt of er borden geplaatst kunnen voor het uitlaten van honden,
aangezien momenteel een deel van de Klaverweide als uitlaatplek is aangewezen.
Aangegeven wordt dat niet op voorhand borden zullen worden geplaatst. Het uitlaten van
honden heeft te maken van het gedrag van mensen. Daarnaast hebben eigenaren van
honden een opruimplicht.
Wim Dragstra oppert een automaat met papieren zakjes te plaatsen.
Gevraagd wordt hoe de bestrating rondom het nieuwe appartementengebouw van Garage
Lammers er uit ziet. Dienke Slatman geeft aan dat dit nog vertaald moet worden in het
bestek en dat hier nog geen definitieve keuze in zijn gemaakt.
In algemene zin is de werkgroep enthousiast en tevreden over het voorliggende ontwerp
voor de herinrichting van de Klaverweide.
Jeltje van den Berg meldt dat een aantal aandachtspunten tijdens deze vergadering naar
voren zijn gekomen die nader onderzocht zullen worden waaronder de verlichting in het
groengebied. Dit project loopt ruimschoots voor op planning. Het ontwerp kan tijdens de
inloopbijeenkomst van maart 2010 teruggekoppeld worden aan de bewoners van de wijk
waarna het definitief zal worden vastgesteld door het college van B&W. De daadwerkelijke
uitvoering conform het ontwerp zal aansluitend plaatsvinden op de oplevering van het MFC.
Dit betekend concreet dat de gemeente 1,5 jaar tijd beschikbaar heeft voor de technische
uitwerking van het ontwerp.
5. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
6. Sluiting
Jeltje van den Berg sluit de vergadering en meldt dat dit de laatste werkgroepbijeenkomst
was, tenzij tijdens de technische uitwerking nog punten naar voren komen. Jeltje van den
Berg dankt iedereen voor zijn / haar inzet om tot het ontwerp voor de herinrichting van de
Klaverweide te komen.
Magriet van der Meulen vraagt wat de volgende stappen zijn in de wijkvernieuwing de
Bouwen. Jeltje van den Berg geeft aan dat de grote projecten voor wat betreft de
herinrichting van de openbare ruimte min of meer klaar zijn qua uitvoering of ontwerpfase
(denk hierbij aan: Wateras en de bergingsvijvers, de herinrichting Reidingpark en de
herinrichting van de Klaverweide).
De andere projecten zullen in overleg met bewonerswerkgroepen uit de buurt op dezelfde
wijze als deze werkgroep verder worden uitgewerkt. Als de plannen concreet genoeg zijn,
worden de bewoners van de wijk geïnformeerd middels een inloopbijeenkomst, de
gemeentelijke website, de nieuwsbrieven enz.
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