Beknopte samenvatting verzamelde input inspiratie en participatie bijeenkomst
Hobbemaplein
Datum:
Dinsdag 25 september 2018, van 18.00 tot 21.00 uur
Locatie:
Julianaplaza, Schalk Burgerstraat 217
Aantal aanwezige bewoners en ondernemers:
46
In een korte presentatie is het tot nu toe doorlopen proces toegelicht en is het voorlopig
ontwerp gepresenteerd . De belangrijkste input van de bijeenkomst van 11 juli kwam
aan bod in een presentatie en in de vorm van posters op de wanden. De belangrijkste
input was:
1.
2.
3.
4.

Rustige plek om te zitten en te relaxen
Gebruik van water
Toevoegen van groen en beplanting
Respectvolle & prominente plek monumenten

De betreffende presentatie is als pdf-bestand als bijlage aan deze beknopte
samenvatting toegevoegd.
Brainstorm
Aanwezigen kregen tussendoor de gelegenheid om input te geven op het voorlopig
ontwerp en konden op drie specifieke onderdelen meebeslissen over de definitieve
uitwerking. Hiervoor hingen op verschillende plaatsen in de zaal brainstormposters. Het
ging om input op drie onderdelen:
•
•
•

Groen (verschillende soorten groen werden getoond)
Zitmogelijkheden
Tekst Landmark

Aanwezigen schreven hun voorkeuren en ideeën direct op de posters of op grote flipover vellen. Met groene of rode stickers gaven zij aan wat hen wel of juist niet aansprak.
Alle posters en flip-overs zijn zorgvuldig gefotografeerd en ter beschikking gesteld aan
de ontwerpers. Dit document biedt een beknopte samenvatting van de meest genoemde
input.
Groen
Het toevoegen van groen en beplanting is een belangrijk element dat als input uit de
bijeenkomst van 11 juli naar voren was gekomen. De ontwerpers hebben dit in hun
voorlopig ontwerp meegenomen en wilden tijdens de bijeenkomst aan de hand van
voorbeelden ideeën ophalen. Welke beplanting heeft de voorkeur bij de bewoners en
ondernemers? Op basis van voorbeelden gaven aanwezigen het volgende aan:

Beplanting
• De voorbeelden van de “Grassen” leverden uitsluitend groene stickers op.
• “Kleur & Fleur” was ook populair
• “Winter & Voorjaar” werd prachtig en fleurig gevonden, wel werd de zorg
uitgesproken dat het planten van bollen wellicht niet vandaal proof is.
Aanvullende / algemene opmerkingen bij dit onderdeel:
• Bloemen en vaste planten moeten in alle vier de seizoenen voor een vriendelijke
uitstraling zorgen; een mix zou dus perfect zijn.
• Ecologie: bloemen en bijen;
• Het moet wel goed te beheren zijn;
• Beplanting moet hufterproof zijn;
• Oprichten beheer commissie (aantal bewoners heeft al initiatief genomen, zie
kopje Beheer commissie onderstaand)
Zitmogelijkheden
Bij dit onderdeel is aanwezigen gevraagd te reageren op de zitmogelijkheden. De
meningen over het creëren van zitplekken zijn verdeeld.
•
•

Zitplekken zijn tof, men staat positief tegenover een plek om te verblijven.
Randvoorwaarden zijn: geen schaduwplekken, voldoende zichtlijnen, voldoende
controle (Toezicht & Handhaving en Beheer commissie) en een oplossing voor
afval.

Tekst landmark
Bij dit onderdeel is aanwezigen gevraagd te reageren op vier voorbeelden qua tekst op
het Landmark. Haagsveen, Hobbemaplein, Hobbema en vrije invulling.
Tekst
• De meningen zijn verdeeld over de tekst die komt op het kunstwerk. Naast
bovenstaande door ons aangedragen opties waren er voorbeelden als: Hobbema
Square; Multiplein; Love, Peace, Freedom; Quote van Ghandi en geen tekst.
• Opmerkingen waren er ook over de vorm, grootte en kleur: tekst kleiner; geen
lampjes; ring laten begroeien; geen rood; en een meer natuurlijke kleur.
Uitkomst:
• Hobbemaplein (14 stemmen voor, 3 tegen)
• Hobbema (8 stemmen voor, 3 tegen)
• Haagsveen (10 stemmen voor, 7 tegen)
• Hobbemasquare (8 stemmen voor, 2 tegen)
• Geen tekst (5 stemmen voor)

Overige opmerkingen
• In de sessie van 11 juli leverde het voorbeeld ‘water’ uitsluitend groene stickers op,
echter het voorbeeld gepresenteerd op 25 september werd niet positief ontvangen,
het zou te veel voor overlast zorgen.
• Ook deze keer werd weer door een aantal mensen aangegeven dat zij graag een
koffie-theehuisje op het plein te zien.
• Veel aandacht voor het voorkomen van overlast & afval. Toezicht en Handhaving en
medewerkers van het Stadsdeel waren aanwezig om hierover vragen te
beantwoorden.
• De twee monumenten hebben tot ieders tevredenheid een prominente plek
gekregen.
Beheer commissie
• Op 25 september zijn een aantal buurtbewoners opgestaan en hebben zich verenigd
tot een beheers commissie (Beheerscie.) Het gaat hier om verschillende gegadigden
uit beide wijken (Transvaal en Schilderswijk). Binnenkort zullen ze een overleg
hebben. Derwisj A. Maddoe (Beleidsadviseur en Woordvoerder van de
Bewonersorganisatie Transvaal Noord Midden) is de aanjager.
• Het landmark moet mooi blijven en buurtbewoners zijn daar medeverantwoordelijk
voor.
• Dit betekent niet dat zij de boel gaan opruimen maar ze hebben samen met de
overige partners bij de Gemeente een signaleringsfunctie.
Vervolgproces
• De input op het Voorlopig Ontwerp wordt verwerkt en vervolgens naar
verwachting in november vastgesteld door het College.
• Naar aanleiding van feedback van bewoners en ondernemers én de verschillende
commissies van de gemeente wordt een definitief ontwerp (DO) gemaakt;
• Na het definitieve ontwerp volgt de vergunningprocedure
• De werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar van 2019 en in de
loop van het jaar zal het Landmark gerealiseerd worden.
Vragen en aanvullende informatie
• De schetsen die op 25 september zijn gepresenteerd, kunt u bekijken op
www.haagsveen.info. Hier vindt u ook meer informatie over het proces en
antwoord op veel gestelde vragen.
• Heeft u een vraag over het Hobbemaplein? Stuur dan een e-mail naar
hobbemaplein@perron14.nl

