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Aanleiding:

Ø Bewonersinitiatief 2015, naar aanleiding van nieuwbouwplannen
Bleekerij en voorbeeld De Mans

Ø Vorming werkgroep aanleg speelplek, met vertegenwoordigers
Dorpsraad en bewoners

> Fondsenwerving door werkgroep: bijdragen van Ter Steege, De
Koepel, Provincie Overijssel, Rabobank, Dorpsraad en
Dorpsbudgetten/BIA
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Uitvoeringsafspraken:

Ø Werkgroep is opdrachtgever, gemeente faciliteert en adviseert
Ø (Bij uitvoeringsknelpunten) zonodig tussentijds contact
Ø Realisatie door en met vrijwilligers
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Aanleg speelplek

Ø Start werkzaamheden 2015
Ø Voorjaar 2016 ‘vooroplevering’ met gemeente: aantal

gebreken worden door de werkgroep aangepast
Ø Voorjaar 2016, keuring door Keurmerkinstituut op verzoek

van de gemeente omdat de speelplek in de openbare ruimte ligt
(= gemeentelijke aansprakelijkheid)

Ø Keurmerkinstituut constateert diverse veiligheidsknelpunten
en andere gebreken

Ø Najaar 2016, second opinion door speeltoestelleninspecteur
Onderhoud Enschede: diverse veiligheidsknelpunten

Ø Werkgroep en gemeente maken afspraken over herstel van
de gebreken: hulp van deskundige Onderhoud Enschede
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Aanleg speelplek (vervolg)

Ø Najaar 2016, vrijwilligers beginnen met aanpassingen
Ø Januari 2017, speelplek wordt na aanschrijving van

Keurmerkinstituut ‘in de hekken gezet’
Ø Voorjaar 2017, gemeente neemt op verzoek van de werkgroep de

verantwoordelijkheid voor het ‘afmaken’ van de speelplek over
Ø Juli 2017, herkeuring door Keurmerkinstituut
Ø Laatste aanpassingen en 9 oktober 2017 honorering bezwaar tegen

onthouding goedkeuring
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21 oktober 2017
officiële opening/ingebruikname van
de Natuurlijke Speelplek Bleekerij door
de kinderen van Boekelo
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Wat ging goed?

Ø Communicatie tussen werkgroep-Stadsdeelbeheer

Ø Korte lijnen SDB-werkgroep-vrijwilligers

Ø Budgetbeheer/kostenbeheersing werkgroep

Ø Gebruik hulpmiddelen/materialen

Ø Betrokkenheid en inzet vrijwilligers/saamhorigheidsgevoel

Ø Inrichtingsvrijheid werkgroep

Ø Hoeveelheid en variatie speeltoestellen

Ø Eindresultaat: een prachtige natuurlijke speelplek en
enthousiaste gebruikers
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Wat kon beter?

Ø Communicatie werkgroep-vrijwilligers

Ø Planning en duur van het project

Ø Betrokken houden/weglopend enthousiasme vrijwilligers

Ø Begeleiding door/gebruik hulpmiddelen van gemeente

Ø Onduidelijkheid over de (wettelijke) kaders, soms tegenstrijdige
signalen gemeente

Ø Onduidelijke rol en taakverdeling en verantwoordelijkheden

Ø Gewenst eindresultaat

Ø Te lang ‘doormodderen’
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Belangrijkste aandachts- en leerpunten

Ø Communicatie is cruciaal: regelmatig en duidelijk, hou iedereen
erbij betrokken

Ø Duidelijke rol- en taakverdeling: wie is waarvoor verantwoordelijk,
gemeente vs werkgroep en werkgroep vs vrijwilligers

Ø Duidelijke en eenduidige projectafspraken, verwachtingen
uitspreken: wat is het doel, wat moet het eindresultaat zijn, wat zijn
de kaders, wat verwachten we van elkaar

Ø Maak een goede projectplanning, zodat iedereen weet wat de
doorlooptijd is en zijn/haar beschikbaarheid daarop kan afstemmen,
vrijwilligheid vs verantwoordelijkheid

Ø Schakel de juiste mensen en middelen in: niet iedereen kan alles,
wat heb je voor de realisatie van het project nodig? Hulp gemeente

Ø Participatie=vrijheid vs gemeente=bureaucratie: natuurlijk spelen
vs veiligheidseisen, werkgroep vs gemeente/Keurmerkinstituut
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Natuurlijke Speelplek Bleekerij, een
prachtige plek om trots op te zijn
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Applaus voor de werkgroep en vrijwilligers
voor het prachtige resultaat!


