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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Voorgeschiedenis
In het Julianaplantsoen ligt een speelplek tussen de flatgebouwen die in 2003 tijdens de herinrichting
van het Julianaplantsoen is aangelegd. In 2012 is deze plek uitgebreid met extra speeltoestellen. Het
gaat om enkele speeltoestellen, een tafeltennistafel, wat bankjes en verschillende groenvoorzieningen
eromheen. De speelplek is te bereiken vanuit meerdere voetpaden. Deze voetpaden worden ook
gebruikt door buurtbewoners om de buurt te doorkruisen.
Een paar initiatiefnemers die rondom de speelplek wonen zijn met de vraag bij gemeente Diemen
gekomen of de speelplek weer wat opgefleurd kan worden. Hierbij hebben ze een eigen schets
gemaakt met aanpassingen aan de plaatsing van de speeltoestellen, nieuwe speelideeën en wat extra
groenvoorzieningen.
Op basis van deze schets is er een enquête gestuurd naar de omwonenden met de vraag wat die
graag zouden willen. Er is vervolgens een schetsontwerp gemaakt door gemeente Diemen. Die is
rondgestuurd met de vraag of buurtbewoners er een reactie op willen geven. Hieruit is het voorlopig
ontwerp ontstaan dat ook is gedeeld met de buurtbewoners, waar zij ook weer op konden reageren.
Concrete aanleiding
Op basis van de reacties van de buurtbewoners op het voorlopig ontwerp is er een definitief ontwerp
vastgesteld, dat nu gedeeld kan worden met de buurt.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 28 september 2021.

Samenvatting
Inhoud van het besluit
Het college heeft het definitief ontwerp vastgesteld en ingestemd om het reactieverslag en het
definitief ontwerp voor te leggen aan de bewoners.
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Risico’s
Financieel
De dekking van de herinrichting van het Julianaplantsoen komt voort uit twee verschillende budgetten,
namelijk:
Vergroeningsbudget;
Voorziening Spelen, Bewegen & Ontmoeten;
Juridisch
N.v.t.
Duurzaamheid
Een uitgangspunt voor het ontwerpen en de uitvoering van de herinrichting is dat er goed gekeken
wordt naar duurzaamheid. Hierin kijken we naar de toepassing en hergebruik van materialen, maar
ook naar een betere integratie tussen het groen en de speelplek. Zo vermindert het overlast door
honden waar over geklaagd wordt in reacties op het schetsontwerp en voorlopig ontwerp. Ook speelt
de speelplek in op het verminderen van hittestress, door meer bomen en groen aan te leggen.
Andere risico’s
N.v.t.
Vervolg
Communicatie
Communicatie en participatie zijn belangrijke elementen bij het herinrichten van speelplekken. De
omwonenden hebben veel belang bij betrokkenheid bij het aanpassen van de speelplek. Er is
gekozen om met de nieuwe inrichting te kijken hoe elke leeftijdsdoelgroep er baat bij kan hebben.
Het schetsontwerp en voorlopig ontwerp zijn met een bewonersbrief met de buurtbewoners gedeeld.
Via een online enquête konden zij een reactie geven. De reacties zijn, waar mogelijk, gebruikt om het
definitief ontwerp te maken. Het definitief ontwerp wordt op korte termijn met de bewoners gedeeld.
Participatie
Na het vaststellen van het definitieve ontwerp wordt dit met het reactieverslag van het voorlopig
ontwerp op de website van gemeente Diemen geplaatst. Een bewonersbrief wordt rondgestuurd naar
de buurtbewoners. Zo kunnen de bewoners zien hoe de gemeente tot de keuzes is gekomen die in
het definitief ontwerp te zien zijn.
Planning
Binnenkort ontvangen de buurtbewoners het definitief ontwerp. Er wordt een aannemer gezocht voor
het aanleggen van de nieuwe speeltoestellen en de groenvoorziening. De keuze zal uitgaan naar een
leverancier van speeltoestellen die qua stijl lijken op de bestaande speeltoestellen, omdat deze
worden hergebruikt. De verwachting is dat de uitvoering eind november kan starten.

Ter inzage in iBabs
Bijlage 1 – Definitief ontwerp
Bijlage 2 – Reactieverslag opmerkingen voorlopig ontwerp
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