Schriftelijke reactie bouwteam Thijssplein
Wij zijn als bouwteam zeer tevreden over het hele verloop van het proces dat zal leiden tot
de verbouwing van het Jac P Thijsseplein. De gemeente (Gijs Savenije) heeft ons vanaf het
begin heel goed betrokken bij elke stap en wij voelen ons zeer serieus genomen.
Vanaf de eerste keer dat we bij elkaar zijn gekomen is er heldere communicatie over het
bouwprojectplan, waarin alle aspecten zijn benoemd. Zoals de achtergrond en de aanleiding
om dit plein te verbouwen, de planning, het budget, de belanghebbenden, de rol en de
verantwoordelijkheid van het bouwteam.
De vergaderingen om de voortgang te bespreken werden in overleg met ons allemaal
gepland en dat hebben wij als zeer prettig ervaren.
In alle volgende vergaderingen werden wij steeds op de hoogte gehouden van de voortgang
en dat heeft er voor gezorgd dat we allen zeer betrokken zijn gebleven.
Er is altijd goed geluisterd naar onze wensen en ideeën. Alle input van het bouwteam en de
(verschillende doelgroepen onder de) buurtgenoten werd zeer serieus genomen. Deze
feedback kwam daadwerkelijk terug in de verschillende ontwerpen.
Wat ons erg heeft aangesproken, zijn de open houding, de laagdrempelige communicatie, de
constructieve en coöperatieve houding vanuit de gemeente. Ook ter plekke op het plein
waar de vergaderingen plaatsvonden werden voorbijgaande buurtgenoten gevraagd naar
hun mening over het voorstel dat op dat moment op tafel lag.
Wij vinden dit een goed voorbeeld van co-creatie tussen gemeente, architecten,
deskundigen (op diverse onderdelen), bouwteam en buurtgenoten. Dit heeft geresulteerd in
een mooi, duidelijk, concreet en gedetailleerd ontwerp dat voldoet aan vrijwel alle wensen
van het bouwteam en buurtgenoten en waar elke doelgroep tevreden over is.
We kijken ontzettend uit naar een mooi vernieuwd, groen plein waar voor ieder wat wils is
en wat er hopelijk voor gaat zorgen dat er ook meer saamhorigheid in de buurt komt en
meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
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