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Om tot een passend en gedragen ontwerp voor de vitalisering te komen worden er vier
werkgroepen samengesteld die samen met de gemeente onder begeleiding van Zeewaardig
aan de slag gaan. Er wordt gezamenlijk toegewerkt naar een ontwerpvoorstel voor de
vitalisering, zodat de verlichting, het groen, de verhardingen en het bastion er weer 20 jaar
tegenaan kunnen.

Samen met de gemeente aan de slag
De werkgroepen gaan samen met de gemeente
aan de slag in een begeleid ontwerpproces. Het
ontwerpproces bestaat uit een onderzoeks- en
ontwerpfase. Tijdens de onderzoeksfase zullen de
werkgroepen de wensen, ideeën en meningen van
omwonenden en wijkcommissies ophalen. Met
behulp van experts onderzoeken zij daarnaast de
huidige situatie. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit
van de bomen en materialen in de straat.

Tijdens de ontwerpfase gaan de werkgroepen
samen met de gemeente concrete voorstellen
voor de vitalisering ontwerpen. Hiermee gaan
de werkgroepen terug de wijk in. Meningen van
omwonenden worden gepeild en op basis daarvan
wordt er door de gemeente in samenspraak met
de werkgroepen een besluit gevormd. Tot slot
wordt het uiteindelijke plan gepresenteerd aan de
wijk.

Met vier werkgroepen toewerken naar één voorstel
Eikakkerhoeven wordt opgedeeld in
4 gebieden volgens de geografische
verdeling in de afbeelding hiernaast.
Voor elk gebied wordt een
werkgroep ingesteld.
De werkgroepen werken aan een
integraal voorstel voor het eigen
gebied èn aan verbeteringen
in andere deelgebieden als de
werkgroep daar een belang bij heeft.
De voorstellen van de werkgroepen
worden vervolgens samengevoegd,
waardoor er één gezamenlijk
voorstel ontstaat met een aantal
keuzeopties.

De geografische verdeling:

Stap voor stap door het ontwerpproces
In zeven (online) bijeenkomsten van 2 uur
doorlopen de werkgroepen samen met de
gemeente stap voor stap het hele ontwerpproces
van onderzoek, ontwerpen en testen tot en met
het besluit. Tussen de bijeenkomsten door zullen
de werkgroepen tijd investeren om bijvoorbeeld
iets uit te zoeken, een idee uit te werken of
gesprekken te voeren met medebewoners. De
bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden
van 19:30 tot 21:30 in de periode van april tot juli
met telkens 2 tot 3 weken tussentijd.

Wil jij actief meedoen?

Belangrijke data

Meld je dan aan voor de werkgroep in jouw deel
van de Eikakkerhoeven! Stuur vóór 1 april een mail
naar eikakkerhoeven@zeewaardig.com met daarin
je naam, huisnummer, telefoonnummer en een
korte motivatie.

Voorwaarden
De data zijn (voorlopig) vastgezet op
Starbijeenkomst: 30 maart
(open bijeenkomst)

Om deel te kunnen nemen in de werkgroep zijn
een aantal voorwaarden opgesteld:
•

Deelname is alleen mogelijk in de werkgroep
van het deelgebied waarin de deelnemer
woonachtig is.

•

In de werkgroep denken en ontwerpen de
deelnemers mee vanuit het collectief belang.
Met het collectief belang wordt het belang
van de bewoners van de Eikakkerhoeven en
direct aangrenzende bewoners die binnen de
werkgebieden vallen bedoeld.

•

Deelnemers zijn op persoonlijke titel onderdeel
van de werkgroep. Wanneer een deelnemer
door ziekte of anderszins afwezig is bij een
bijeenkomst, zullen we op een passende
manier ervoor zorgen dat de deelnemer
betrokken blijft bij de ontwikkelingen van de
werkgroep. Wanneer een deelnemer afziet
van zijn of haar plek in de werkgroep wordt
er binnen de werkgroep bepaald of en wie de
vrijgekomen plek in kan nemen.

•

In elke werkgroep is plek voor maximaal
7 bewoners. Bij meer aanmeldingen zal
Zeewaardig in samenspraak met de wijkraad
en de gemeente een keuze maken op basis
van de motivatie.

Startbijeenkomst werkgroepen: 6 april
Onderzoeksbijeenkomst: 19 april
Ontwerpbijeenkomst I: 10 mei
Ontwerpbijeenkomst II: 25 mei
Ontwerpbijeenkomst III: 7 juni
Besluitvorming bijeenkomst: 28 juni
Terugkoppeling voorstel: 20 juli (open
bijeenkomst)
Afsluitend zal er nog een evaluatie gepland
worden.
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