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1. Opening
- Jeltje van den Berg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het ontwerp voor
de herinrichting van het park Klaverweide is tot stand gekomen in overleg met een
bewonerswerkgroep, waarin omwonenden uit de wijk de Bouwen en vertegenwoordigers van de
school de Spreng hebben plaatsgenomen. Inmiddels is duidelijk hoe de beweegtuin eruit moet
komen te zien. Vandaar dat voor deze vergadering, zowel de toekomstige gebruikersgroep als de
bewonerswerkgroep zijn uitgenodigd. Helaas zijn veel mensen afwezig vanwege ziekte.
- Na deze opening volgt een voorstelrondje waarin alle aanwezigen zichzelf voorstellen en
aangeven vanuit welke partij zij aanwezig zijn.
2. Presentatie herinrichting Klaverweide en ontwerp van de Beweegtuin
- Lourens Trimp geeft een toelichting op het ontwerp voor de herinrichting van de Klaverweide. De
doelstelling van de herinrichting van de Klaverweide is om een groen hart van de wijk te creëren
waar sport en spel centraal komen te staan. Onderdeel hiervan is de beweegtuin, wat een
spannend en nieuw fenomeen is binnen de Gemeente Smallingerland. De herinrichting van de
Klaverweide is de basis waarin de beweegtuin zijn plek krijgt.
- Er bestonden vraagtekens bij de opname van een beweegtuin in de Klaverweide. De Wijkraad
heeft een enquête gehouden binnen de wijk, waaruit is gebleken dat een groot percentage van
de doelgroep positief is over de beweegtuin. Er is dus voldoende animo. Verder zal de
beweegtuin vlak bij Rispinge gerealiseerd worden.
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-

Alwin Lindeboom (IJslander BV) geeft een presentatie van het ontwerp voor de beweegtuin.

3. Opmerkingen & Vragen
- Blijft de inrichting om de beweegtuin zo open? Het open karakter nodigt uit, maar men heeft ook
behoefte aan wat bescherming in de vorm van hagen (rugdekking). Het wordt niet aangeraden
om de beweegtuin meer af te schermen van de omgeving in verband met mogelijk ongewenste
praktijken 's avonds. Erik Tilma geeft een toelichting op het groenontwerp rondom de
beweegtuin. Er komt een haag van ongeveer 1.50 meter langs de parkeervakken aan de
Klaverweide. Daarnaast wordt de beweegtuin gedeeltelijk omzoomd met een border. Dit was
ook nadrukkelijk de wens van de doelgroep.
-

De openheid van de beweegtuin houdt mensen wellicht tegen om deze te gebruiken. Openheid in
de openbare ruimte is het belangrijkste wat er is. Het is een kwestie van wennen.

-

Wat valt er te doen tegen honden die mogelijk poepen en plassen in de beweegtuin? Binnen de
Gemeente Smallingerland geldt een hondenpoepverbod. Daarnaast zal er een verbodbordje
worden geplaatst. Overigens is de ondergrond niet aantrekkelijk voor honden.
De beweegtuin is ook behoorlijk 'hufterproof' en zal 's avonds niet worden aangelicht om
ongewenste praktijken te weren. De beweegtuin wordt overdag gebruikt en 's avonds hoeft men
er niet te komen en dus ook niet om honden uit te laten.

-

Er is sprake geweest dat er een jeule de boulebaan vlak bij de beweegtuin zou komen? De jeule
de boulebaan wordt geplaatst bij de waterbak/wateras. Niet opgenomen in de beweegtuin, maar
wel in de nabijheid van.

-

Wat vindt de gebruikersgroep en de fysiotherapeuten van dit concept? Gezien de toestellen en de
valpreventie is het een perfect ontwerp. De fysiotherapeuten geven aan veel met dit concept te
kunnen doen. Het voordeel is dat meerdere mensen tegelijkertijd oefeningen kunnen doen.
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-

Hoe wordt de coördinatie van het gebruik van de beweegtuin geregeld? De gemeente is
verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de beweegtuin. De coördinatie en
afstemming van het gebruik van de beweegtuin zal door de gebruikers zelf moeten worden
geregeld.

-

Wat te doen als er jeugd/jongeren rondhangen in de beweegtuin waardoor deze niet gebruikt
kan worden?
Als dit aan de orde is, kijken hoe we hiermee omgaan. We gaan op voorhand niet uit van
problemen hierdoor.

-

Is in het nieuwe Multifunctionele Centrum/school een grote ruimte opgenomen? In het nieuwe
MFC is een gymzaal opgenomen en een ruimte voor de wijkraad. De gymzaal wordt door de
school gebruikt en diverse verenigingen.

-

Kan het materiaal uit de gymzaal gebruikt worden? Dit zou wellicht kunnen, hierover kunnen in
overleg met De Spreng (eigenaar van de materialen) afspraken over gemaakt worden.

-

Afstemming over het gebruik van de beweegtuin en het groene veld op de Klaverweide is wel
noodzakelijk. Wellicht kan er een planbord worden opgenomen in het MFC. Voorgesteld wordt
om op internet een site (bv via www.debouwen.nl) te maken waar mensen uren kunnen
inplannen voor het gebruik van de beweegtuin. Hiermee kan vooruit gekeken worden, maar kan
ook dienen als registratie waaruit geconcludeerd kan worden in hoeverre de beweegtuin wordt
gebruikt. Verder zou op een dergelijke site evenementen kunnen worden aangekondigd of
gebruikt worden voor inschrijvingen voor open groepen met een begeleider.

-

Hoe zien de bankjes in de beweegtuin eruit? Er worden banken geplaatst met een hogere, actieve
zit. Een rechte zit met rug- en armleuning.

-

Is de beweegtuin alleen bedoeld voor bewoners van de wijk de Bouwen? Nee, de beweegtuin is
een bovenwijkse voorziening en is daarom ook toegankelijk voor mensen die niet in de wijk de
Bouwen woonachtig zijn.

-

Kan de 'fiets' voor de armoefeningen ook lager geplaatst worden. Voor de rolstoelgebruiker is
deze te hoog. IJslander zal dit navragen.

-

Hoe zien de paden naar de beweegtuin eruit? De paden worden uitgevoerd met asfalt met een
toplaag. Het pad grenst direct aan de beweegtuin, waardoor deze goed toegankelijk is.

-

Worden de toestellen vervangen door andere toestellen indien deze ontwikkeld zijn of betreft het
een investering voor een x aantal jaar? De toestellen worden niet vervangen door nieuwere
versies. Het is een eenmalige investering. IJslander biedt een terugkoopgarantie binnen 10 jaar
voor hergebruik. De playtop-onderlaag heeft een technische levensduur van 15 jaar. De
toestellen zijn uitgevoerd in roestvrijstaal wat een lange levensduur heeft.

-

Kan de loopbrug aan 1 kant losgemaakt worden? Kan, maar wordt niet aangeraden.

4. Tot besluit
- De beweegtuin is voor Drachten een primeur. Voor het slagen van de beweegtuin is begeleiding
vanuit de fysiotherapeuten en ergonomen belangrijk. De planning is dat de herinrichting van de
Klaverweide en daarmee de beweegtuin voor de zomervakantie 2012 gereed zijn. De beweegtuin
kan dan ook direct gebruikt worden.
- De woningen aan de Klaverweide zullen halverwege 2013 gereed zijn. De huidige woningen
worden dit jaar gesloopt, waarna er nieuwe woningen worden teruggebouwd. De parkeervakken
langs de Klaverweide worden dit jaar door de gemeente aangelegd en zijn niet bedoeld voor
bouwverkeer of opslag van materialen.
- Jeltje van den Berg sluit onder dankzegging de vergadering.
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