Terugkoppeling

bewonersbijeenkomst
Park de Twee
Heuvels

Verschillende belangen verenigen
Deze thema’s staan soms lijnrecht tegenover elkaar.
Hoe breng je alle behoeften van bezoekers samen in
één park? Dat deden de deelnemers aan de hand van
een spelvorm: Playful Park. Het doel van dit spel is om
verschillende partijen samen tot nieuwe ideeën voor de
toekomstige invulling en het gebruik van het park te laten
komen. Het gaat dus niet alleen om het eigen belang,
maar vooral om nieuwe inzichten.
Aan de slag
Aan drie tafels, met ieder drie thema’s, speelden de deel
nemers twee spelrondes. Het spel begon met een vraag
aan ieder thema-team: hoe faciliteren we ons thema in
het park? De drie beste ideeën per team kregen een plek
op het spelbord. De teams gaven elkaars ideeën een score
en konden hun ideeën vervolgens verbeteren. Een idee kon
aangepast worden, maar ook samengevoegd met ideeën
van andere teams. Zo werden de deelnemers uitgedaagd
om na te denken over een gezamenlijk belang. Aan het
eind van beide rondes presenteerden alle tafels hun beste
gezamenlijke ideeën aan de andere tafels.

Afgelopen donderdagavond 2 juni kwamen ruim
dertig bezoekers van Park de Twee Heuvels,
op uitnodiging van de gemeente Rotterdam,
bijeen om mee te denken over de herinrichting
van het park. Park de Twee Heuvels heeft veel
potentie en omwonenden hebben veel ideeën
over hoe het eruit zou moeten zien. Die ideeën
wil de gemeente samenbrengen. Met als doel:
een park waar veel mensen zich thuis voelen.
De herinrichting van Park de Twee Heuvels
valt onder de ontwikkeling van het Stadionpark.
In een verkennend onderzoek zijn reacties
verzameld van verschillende bezoekers van
het park. Het blijkt dat er veel verschillende
wensen en behoeften zijn. Hieruit is een
aantal thema’s naar voren gekomen: honden,
veiligheid, spelen, eten en drinken, ontmoeten,
sporten, rust en genieten, evenementen,
en bewegen.

Een kabelbaan tussen de heuvels
Beide rondes leverden interessante ideeën op. Zo ontstond
het idee om een pannenkoekenhuis te combineren met
een speeltuin tot een centraal ontmoetingspunt in het park.
En wel bovenop de twee verhoogde heuvels die verbonden
zijn met een kabelbaan. Bezoekers kunnen er niet alleen
lopend naartoe, maar ook klimmend, rennend of fietsend via
‘fun run-paden’. Dit idee kon op veel enthousiasme rekenen.
Net als een idee waarbij de thema’s rust, spelen en eten
en drinken bij elkaar kwamen. In een stuk park waar
geen honden mogen komen, kan een natuurspeeltuin
ontwikkeld worden. Dit kan dan gecombineerd worden met
een theetuin. Liefst aan de rand van het park, om zo min
mogelijk bebouwing in het park te realiseren.

Het thema rust kon op de meeste steun rekenen. Iedereen
was het erover eens dat de rust en de natuur in het park
een belangrijke functie hebben. Daarnaast waren er nog
vier ideeën die de deelnemers uitgekozen hebben als
meest geschikt:
- Jongeren uit de buurt vragen wat zij graag in het park
willen doen.
- Herkenbare plekken in het park creëren. Bijvoorbeeld
door de paden in het park een naam geven. Dit is prettig
om je te oriënteren en handig om met iemand af te
spreken. Ook draagt het bij aan de veiligheid.
- De WhatsApp-groep van hondenbezitters koppelen aan
de WhatsApp-groep van bijvoorbeeld buurtpreventie.
Hierdoor kunnen zij elkaar inschakelen bij eventuele
onveilige situaties in of om het park.
- Een combinatie van sporten en ‘genieten van de rust’ in
het park mogelijk maken. Bijvoorbeeld door oordopjes
voor muziek te gebruiken tijdens het hardlopen,
of schoenen met geluiddempende zolen te dragen.
Hoe ziet dat er dan uit?
Op de avond was ook een sneltekenaar aanwezig.
Hij heeft de gezamenlijke ideeën van de eerste en tweede
ronde van de avond ter plekke uitgetekend. Aan het eind
van de avond konden we zo testen of we hun ideeën goed
geïnterpreteerd hadden. De tekeningen zijn inmiddels
samengevoegd tot één beeld van de avond.
Positieve sfeer
Tijdens de verschillende spelrondes werd er afwisselend
heftig gediscussieerd en hard gelachen. De sfeer was
positief en iedereen deed mee. De ene keer was het
eigen belang belangrijk, de andere keer werd er juist goed
geluisterd naar de ideeën van anderen. Daar was iedereen
eerlijk over en het werd door iedereen begrepen.

De deelnemers waren over het algemeen positief verrast
door de avond. Zo liet een van de deelnemers ons weten:
“Ik wist in het begin niet goed wat ik ervan moest
verwachten: het leek me zo’n gedwongen iets, een spel.
Maar ik ging er open minded in en vond het zo leuk!
In eerste instantie vond ik het alleen belangrijk dat het park
toegankelijk blijft voor mijn hond. Maar nu heb ik ook meer
begrip voor elkaars plannen. We zijn heel erg naar elkaar
toegegroeid. Dat is ontzettend leuk.”

Hoe nu verder?
De opgehaalde ideeën zijn input voor het Programma
van Eisen dat de gemeente de komende maand
afrondt. Hierin worden de kaders en wensen voor
het ontwerp van het park aangegeven. Dat is dan
ook de volgende stap: een eerste voorlopig ontwerp
maken. De gemeente verwacht daar dit najaar
mee klaar te zijn. Vanzelfsprekend zal het eerste
voorlopig ontwerp worden gepresenteerd en is er
de mogelijkheid om erop te reageren. In 2017 wordt
toegewerkt naar een definitief ontwerp en vinden de
voorbereidingen plaats voor de uitvoering. 2018 staat
in het teken van de daadwerkelijke uitvoering.
Blijf op de hoogte van de vorderingen in het park door
de Facebookpagina van het Stadionpark te volgen:
www.facebook.com/stadionpark.
Of kijk op www.rotterdam.nl/stadionpark.

