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Welkom! 

We gaan zo starten, in de tussentijd willen we je vragen 

om je naam en uit welk veld/straat je komt even in de 

chat te vermelden, om een idee te krijgen waar iedereen 

vandaan komt …

Heb je straks vragen? Zet ze in de chat svp. 

Tot zo !!!



Doelstellingen

• Delen ervaringen met verbindende routes Veld G

• Werven deelnemers algemene werkgroep 

• Concrete afspraken maken en enthousiasmeren om zelf aan de slag te 
gaan in je eigen veld



Programma

• Verbindende routes en publieke ruimte – Catrinus Egas

• Animatie: hoe werk je samen bij inrichten publieke ruimte rond kavels?

• Opzet en organisatie verbindende routes Veld G – Elisa Pijn

• Voorlopige bevindingen bewonersgesprekken – Gemma Zonneveld

• Aandachtspunten werkgroep – Catrinus Egas

• Algemene werkgroep doorwaadbaarheid en publieke ruimte – Catrinus 
Egas

• Clustering op je kavel – Joyce Jaarsma

• Inrichten publieke ruimte Tiny House Farm - Inge de Wit

• Hoe verder



Verbindende routes en publieke ruimte 



Animatie

• Hoe werk je samen bij het 
inrichten van publieke 
ruimte rond kavels?

Animatie over het 
samenwerkingsproces

https://vimeo.com/user1857320/review/571637318/121a4ae935


Opzet en organisatie

• Algemeen 
atelier

• Pilotgebied 
opgedeeld

• Werving 
ambassadeurs 
per 
deelgebied

• Bewonersgesp
rekken 
• In kleine 

setting

• In groepjes 
uiteen

• Routes 
bedenken



Voorlopige bevindingen bewonersgesprekken



Aandachtspunten werkgroep - A

1. Publieke ruimte

2. Clustering publieke ruimte

3. Bestemmingsplan, ontwikkelproces en uitgiftebeleid

4. Praktische uitwerking

5. Randvoorwaarden sociaal proces



Aandachtspunten werkgroep - B

6. Borgen en handhaving

7. Inrichtingseisen

8. Financiering

9. Aansprakelijkheid

10. Toezicht en positie bezoeker 



Algemene werkgroep

Algemene werkgroep doorwaadbaarheid en publieke
ruimte

• Zaken uitzoeken en tot een oplossing brengen

• Bespreken met de gebiedsorganisatie en de 
gemeente

Bewoners die in deze werkgroep willen participeren 
kunnen zich melden via info@platformoosterwold.nl.



Clustering op je kavel



Inrichten publieke ruimte Tiny House Farm



Hoe verder en …. 
vragen? 

• Informatiecentrum De Verbinding
is op afspraak open (sleutelkast)

• Combineer bezoek aan 
De Verbinding met 
kaart van je veld/gebied

• Meld je aan voor de algemene
werkgroep doorwaadbare zones



Afsluiting en dank!  

• Delen ervaringen met verbindende routes Veld G

• Werven deelnemers algemene werkgroep 

• Concrete afspraken maken en enthousiasmeren om zelf aan de slag te 
gaan in je eigen veld… 


