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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 in de wijk
nog steeds in ontwikkeling is. In 2009 is het Jaagpad aangelegd. Het Jaagpad is een centrale plek in
de wijk 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 beleid Spelen, Bewegen & Ontmoeten, en kritiek vanuit de buurt
zorgen ervoor dat er verandering nodig is.
Concrete aanleiding
Inmiddels zijn er al een aantal stappen doorlopen om tot de uitvoering te komen. Eind vorig jaar is het
schetsontwerp vastgesteld, en 11 mei jongstleden het voorlopig ontwerp. Dit hebben we gedeeld met
de bewoners, waaruit verschillende input gekomen is. Voor de speelplekken in het ontwerp van het
Jaagpad hebben we bovendien een apart participatiemoment gehad, om de bewoners, en met name
de kinderen, te laten stemmen op hun favoriete ontwerp. Dit is nu, samen met alle input, verwerkt in
het definitief ontwerp. Het definitief ontwerp is gereed om samen met het reactieverslag, waarin
antwoord wordt gegeven op de gegeven input, te presenteren aan bewoners en belanghebbenden.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 9 november 2021.

Samenvatting
Inhoud van het besluit
Het voorleggen van het opgestelde definitief ontwerp aan bewoners en belanghebbenden, samen met
het reactieverslag n.a.v. de opmerkingen over het voorlopig ontwerp.
Risico’s
Financieel
De dekking van de herinrichting van het Jaagpad komt voort uit twee verschillende budgetten,
namelijk:
Vergroeningsbudget;
Voorziening Spelen, Bewegen & Ontmoeten.
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
Communicatie en participatie zijn belangrijke elementen in herinrichtingsprojecten, ook bij de
herinrichting van het Jaagpad en aanleg van de nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij. In de
communicatie rond dit project is het doel om de belanghebbenden tijdig, volledig en transparant te
informeren. Zowel in de planvormende en voorbereidende fase als later in de uitvoeringsfase.
Bovendien hebben we de bewoners van de wijk op diverse momenten en manieren de gelegenheid
gegeven op het plan te reageren, om een overzicht te verkrijgen van alle rechten, belangen en
wensen, zodat er een goede afweging kan worden gemaakt voor het ontwerp en de uitvoering van het
project.
Participatie
Er is een groot aandeel actief betrokken bewoners, gezien het aantal ingevulde reactieformulieren en
de grote aanwezigheid bij het keuzemoment van de speeltoestellen. Hierdoor ligt er nu een definitief
ontwerp waar door een erg groot deel van de bewoners over is meegedacht. Nu is het punt bereikt om
de bewoners hierover te informeren met het definitief ontwerp.
Planning
Na vaststelling van het definitief ontwerp worden de bewoners en belanghebbenden geïnformeerd
door middel van een brief om het ontwerp in te zien via een webpagina op de website van de
gemeente.
Na vaststelling van het definitief ontwerp kan worden begonnen met de aanbesteding voor de aanleg
van het ontwerp. Voor de aanleg van de speelplekken- en toestellen is er al een leverancier (gekozen
met het stemmoment). In nauw overleg zal er worden afgesproken wanneer er kan worden begonnen
met de aanleg van het integrale ontwerp (spelen, groen, verharding etc.). We streven ernaar om in het
voorjaar van 2022 de plannen uitgevoerd te hebben.

Ter inzage in iBabs
Bijlage 1 – Definitief ontwerp groen- en speelstrook Jaagpad
Bijlage 2 – Definitief ontwerp speelplek Bottelarij
Bijlage 3 – Reactieverslag opmerkingen op voorlopig ontwerp herinrichting Jaagpad & speelplek
Bottelarij Plantage de Sniep Noord
Bijlage 4 – Reactieverslag opmerkingen op voorlopig ontwerp speelplek Bottelarij Plantage de Sniep
Noord
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