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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Voorgeschiedenis
Plantage de Sniep Noord is een nieuwbouwwijk die na de bouw van de eerste woningen nog steeds in
ontwikkeling is. In 2009 is het Jaagpad aangelegd. Het Jaagpad is een centrale plek met de potentie
om een aantrekkelijke, groene ontmoetingsplek te worden voor jong en oud. Een nieuwe plek, onder
de hoogspanningsmast bij de Bottelarij, is een mooi gebied om invulling te geven aan de toegenomen
vraag naar spelen en groen. Zowel de toegenomen hoeveelheid inwoners in Plantage de Sniep
Noord, als het nieuwe beleid Spelen, Bewegen & Ontmoeten, en kritiek vanuit de buurt zorgen ervoor
dat er verandering nodig is. Begin 2020 is er een overleg geweest met een groep initiatiefnemers uit
de buurt om te overleggen over de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de groenstrook.
Hierbij sloten ook andere bewoners aan die op dat moment overlast ervoeren van een
mandschommel die er stond. Aan de hand van de opgehaalde input is er een enquête opgesteld en
rondgestuurd naar de hele buurt. Hierbij is er breder gekeken dan alleen een nieuwe invulling voor het
Jaagpad, ook het gebied bij de hoogspanningsmast tegenover de Bottelarij biedt mogelijkheden, en is
meegenomen in de enquête. De input van deze enquête is nu verwerkt in een eerste schetsontwerp.
Concrete aanleiding
Inmiddels is het schetsontwerp eind vorig jaar vastgesteld. Dit hebben we gedeeld met de bewoners,
waaruit verschillende input gekomen is. Onder andere aan de hand van deze input is er vervolgens
gewerkt aan het opstellen van het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp is gereed om samen met
het reactieverslag te presenteren aan bewoners en belanghebbenden.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 11 mei 2021.

Samenvatting
Inhoud van het besluit
Het college heeft het voorlopig ontwerp vastgesteld en ingestemd om het reactieverslag en het
voorlopig ontwerp voor te leggen aan bewoners en belanghebbenden.
Risico’s
Financieel
De dekking van de herinrichting van het Jaagpad komt voort uit drie verschillende budgetten, namelijk:
Vergroeningsbudget;
Voorziening Spelen, Bewegen & Ontmoeten;
Voorziening Groen (plantsoenen).
De dekking van de aanleg van de nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij komt voort uit een
investering, die in de eerste kwartaalbrief is opgenomen.
Juridisch
N.v.t.
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Duurzaamheid
Een uitgangspunt voor het ontwerpen en de uitvoering van de herinrichting van het Jaagpad en
aanleg van speelplek Bottelarij is dat er goed gekeken wordt naar duurzaamheid. Hierin kijken we
naar de toepassing en hergebruik van materialen, maar ook naar de toekomstbestendigheid van de
nieuw aan te leggen openbare ruimte. Zo speelt het ontwerp in op hittestress door meer bomen en
groen aan te leggen.
Andere risico’s
N.v.t.
Vervolg
Communicatie
Bewoners en belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken met het tot stand laten komen
van het definitief ontwerp. Het is door de coronamaatregelen niet mogelijk om dit door middel van een
bewonersavond te doen. Daarom wordt het voorlopig ontwerp nu gedeeld door middel van een filmpje
waarin de ontwerpster met een presentatie het ontwerp laat zien en toelicht. Het filmpje wordt gedeeld
via een webpagina/ YouTube kanaal van de gemeente. De bewoners kunnen vervolgens een
reactieformulier invullen als ze nog opmerkingen/ideeën hebben. Voor bewoners die nog met vragen
zitten, wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen een digitaal vragenmoment. Het
reactieverslag van het schetsontwerp wordt ook via de webpagina gedeeld.
Participatie
Bewoners en belanghebbenden worden via de eerder genoemde kanalen opgeroepen om via de
website te reageren op het voorlopig ontwerp. De reacties worden gebruikt bij het opstellen van het
definitief ontwerp, dat ook weer wordt gedeeld met de bewoners en belanghebbenden. Vervolgens
kan het definitief ontwerp worden opgesteld.
Aangezien spelen, bewegen en ontmoeten een belangrijke pijler is in het project, wordt de keuze voor
de uiteindelijke invulling van de speelplekken in het Jaagpad gemaakt door bewoners en de
buurtkinderen. Er is een wensenlijst opgesteld welke door drie leveranciers uitgewerkt wordt tot drie
ontwerpen. Deze ontwerpen gaan we op een later moment met de bewoners en buurtkinderen delen
waarna door middel van stemmen een winnaar uit de bus komt. Het winnende ontwerp wordt samen
gevoegd met het definitief ontwerp.
Planning
De doorontwikkeling naar het definitief ontwerp vindt plaats in het tweede kwartaal van 2021.

Ter inzage in iBabs
Bijlage 1 – Voorlopig ontwerp
Bijlage 2 – Reactieverslag opmerkingen schetsontwerp
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