Ambitie speelruimteplan (2017):
‘In de hele stad kinderen en alle andere bewoners met een aantrekkelijke speelomgeving
in de buurt uitnodigen om meer actief te bewegen, ontdekken en ontmoeten.’

Uitgangspunten voor een beweegvriendelijke stad:
De uitgangspunten voor een beweegvriendelijke stad zijn opgesteld aan de hand van het beleidskader ‘Natuurlijk Buiten Spelen’ uit 2017.
De uitgangspunten richten zich op de formele speel- en sportvoorzieningen in de gemeente, maar ook op de openbare ruimte als geheel.
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Speel - en beweegroutes

Centrale speel- en sportplekken
In elke buurt zijn goede, centrale speel- en sportvoorzieningen aanwezig, die
zijn ingericht voor een brede doelgroep. Kinderen, jongeren en volwassenen
voelen zich thuis op een centrale plek en hebben de mogelijkheid om samen te
spelen of sporten. Ontmoeting tussen alle bewoners wordt gestimuleerd. Het
motto is: liever minder, goede voorzieningen, dan veel net-niet voorzieningen.
Kwaliteit boven kwantiteit.

Diversiteit van het speel- en sportaanbod verbreden

2

Een goed middel om bewoners te stimuleren meer te bewegen is het faciliteren van
functionele en veilige beweegroutes. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan in
Helmond, zowel in de buurten als in de groenzones. Dit moet bewoners prikkelen tot
diverse vormen van bewegen (blokje om, hond uitlaten, hardlooprondje, skaten).
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Voortbordurend op deze beweegroutes kunnen speelroutes voor kinderen worden
aangelegd. Deze routes verbinden de belangrijkste voorzieningen voor kinderen.
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Door te variëren in het speel- en sportaanbod per buurt ontstaat een rijk aanbod.
Kinderen worden hiermee gestimuleerd meer hun eigen spel te bedenken en
spelen. In samenhang met de centrale voorzieningen ontstaat ruimte voor een
alternatieve inrichting op de kleine aanvullende speelplekken. Op deze locaties
worden de speeltoestellen niet meer vervangen. De plek wordt met de buurt
ingericht als een speelplein of ravotplek (natuurlijk spelen).

Een deel van de speelvoorzieningen in Helmond zijn niet openbaar toegankelijk,
daarom wordt ingezet op samenwerkingen met partijen in de buurt. Bijvoorbeeld
het openstellen van schoolpleinen of sportparken, zodat men hier in de eigen
tijd kan spelen of sporten.
Verder is er ruimte aanwezig voor initiatieven vanuit de buurt, bijvoorbeeld
een tijdelijk speel- of sportinitiatief op een braakliggend terrein of sport (niet in
verenigingsverband) in de woonomgeving.

Deze diversiteit komt ook terug bij de sportplekken, door het aanbieden van
verschillende beweegvormen worden uiteindelijk meer gebruikers bediend.

Co-creatie
In gemeente Helmond wordt steeds meer uit gegaan van de eigen kracht
van de bewoners en de samenwerking met partners in de stad. Iedereen kan
iets bijdragen: bijvoorbeeld terreinen openstellen, activiteiten organiseren,
toezicht houden of extra belevingswaarde creëren.
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Een speciaal beroep wordt gedaan op door de gemeente gesubsidieerde
verenigingen en partners om bij het uitwerken van de plannen op wijkniveau
mee te denken en te doen; vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook
omdat het van meerwaarde is voor hun leden en hun vereniging.
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Voorzieningen en verenigingen

Bewegen op de stoep en in het groen
De openbare ruimte is bespeelbaar en toegankelijk voor iedereen. Door kleine
ingrepen kan de openbare ruimte al een stuk beweegvriendelijker worden
gemaakt, bijvoorbeeld door brede speelstoepen.

6

Daarnaast worden groene en blauwe aders in de stad versterkt. Waardoor
kinderen spelenderwijs natuur in de woonomgeving kunnen ontdekken en
waardoor bewoners van alle leeftijden worden uitgedaagd om meer buiten te
bewegen.

Uitgangspunten wijkspeelplan Helmond Mierlo-Hout:
Het wijkspeelplan staat aan de basis van de voorgestelde (her)inrichting van de openbare speel- en sportruimte. Dit
plan is opgesteld aan de hand van het beleidskader ‘Natuurlijk Buiten Spelen’ uit 2017, bovenstaande uitgangspunten,
een inventarisatieronde langs de speelplekken en gesprekken met betrokken partijen en bewoners uit Mierlo-Hout.

Formele speel- en sportplekken in Mierlo-Hout:

De openbare ruimte en verenigingen in Mierlo-Hout:

Huidige stand van zaken
In Mierlo-Hout is een ruim aanbod van speel- en sportplekken aanwezig. Het aanbod varieert van kleine speelplekken
met een beperkte speelwaarde tot speelplekken voor de hele wijk. Bijna alle speelplekken zijn traditioneel ingericht
met speeltoestellen. Hierdoor is in het huidige aanbod ruimte aanwezig om een deel van de locaties aan te wijzen als
centrale speelplekken en een ander deel om te vormen. Zo wordt de diversiteit van het aanbod vergroot.

Huidige stand van zaken:
Dit jaar zijn twee beweegroutes uitgezet in Mierlo-Hout, welke vooral volwassenen en ouderen stimuleren om meer
in beweging te komen en gebruik te maken van de openbare ruimte. Met de huidige inrichting zijn deze routes vooral
gericht op bewegen en niet specifiek op spelen.

Aanbevelingen

Aanbevelingen

Momenteel zijn er nog vier verschillende basisscholen aanwezig in de wijk, waarbij de schoolplein openbaar toegankelijk
In iedere buurt is minimaal één openbare sportvoorziening aanwezig, in veel gevallen een trapveld en/of basketbalpalen. zijn. De Jorisschool en Het Baken gaan fuseren met St. Odulfus, samen gaan de scholen verder op de locatie van St.
Centraal in de wijk is een kleine skatevoorziening aanwezig, die met name uitdagend is voor jongere kinderen. Verder Odulfus. De openbare basisschool ‘t Hout blijft op de huidige locatie en gaat het gebouw van de Jorissschool gebruiken.
ligt in de wijk een jeu de boulesbaan, die vooral door volwassenen wordt gebruikt.
De sportvelden van RKSV zijn openbaar toegankelijk. Kinderen en andere bewoners kunnen hier buiten de trainingen
en wedstrijden om sporten.
De wijkraad en verschillende buurtverenigingen zijn betrokken bij het spelen en bewegen in Mierlo-Hout.
Aan de randen van Mierlo-Hout kan je ravotten in het groen. Zoals in het park bij het Apostelhuis, langs de Goorloop,
in het Goor en langs de Johanna van Vlaanderenstraat.

1. Centrale speel- en sportplekken:

4. Speel - en beweegroutes

• Centrale speelplekken uitdagend inrichten, zodat zowel jong als oud zich langere tijd kan vermaken op deze locaties. • In 2018 zijn twee beweegroutes aangelegd in Mierlo-Hout. Kijk samen met de bewoners op welke manier deze
• De centrale speelplekken hebben een hoge verblijfswaarde, waardoor ontmoeting wordt gestimuleerd tussen zowel
routes optimaal gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld door het oplossen van (verkeers)knelpunten.
de kinderen als de (groot)ouders.
• Naast de beweegroutes kunnen speelroutes worden aangelegd in de wijk. Deels lopen deze routes samen met de
• Per buurt een centrale sportplek en per wijk een divers aanbod in sportvoorzieningen voor een brede doelgroep,
beweegroutes en deels zullen ze hier op aanhaken. De verschillende buurten worden op die manier verbonden met
zodat ook volwassenen/ouderen gemotiveerd worden om te sporten.
de voorzieningen voor kinderen in de wijk.
• Om van de beweegroutes ook speelroutes te maken voor kinderen zijn speelaanleidingen nodig. Dit kan al door
2. Diversiteit van het speel- en sportaanbod verbreden
kleine ingrepen worden bereikt, zoals het aanbrengen van pleinplakkers, poefs of obstakels.
• De kleine speelplekken in de verschillende buurten krijgen een impuls door deze om te vormen naar speelpleintjes
5. Voorzieningen en verenigingen
of ravotplekken (speelplekken zonder speeltoestellen).
• De herinrichting van de speel- en sportruimte wordt zoveel mogelijk per buurt opgepakt, de herinrichting van • Bij zowel het scholencluster op de locatie van St. Odulfus als het cluster van de openbare school ligt een mooie kans
centrale plekken is dan gekoppeld aan het omvormen van de kleine speelplekken.
om vernieuwde openbare speelpleinen te ontwikkelen. De inrichting van deze pleinen zal in samenwerking met de
• Vergroot de diversiteit in het sportaanbod, hierbij is het belangrijk dat vanuit de doelgroep wordt aangegeven wat
basisschoolkinderen moeten gebeuren.
de wensen en de behoeftes zijn.
• Samenwerkingen zoals met voetbalvereniging RKSV stimuleren, bijvoorbeeld met een programma zodat de
voorzieningen in de wijk nog beter worden benut.

3. Co-creatie

• Faciliteer en organiseer bijeenkomsten om verschillende partijen bij elkaar aan tafel te krijgen, om zo nieuwe en 6. Bewegen op de stoep en in het groen
• Brede stoepen en fietspaden door een groene omgeving of langs water maken de openbare ruimte aantrekkelijk,
wisselende samenwerkingsverbanden te creëren en nieuwe ideeën mogelijk te maken.
maar geven kinderen ook de mogelijkheid om op straat en in het groen te spelen.
• Lever maatwerk per buurt, zodat de omvorming van speelplekken aansluit bij de wensen van om- en aanwonenden.
• Het gebied rondom de Goorloop of het Goor zelf zijn al aantrekkelijke gebieden waar kinderen op avontuur gaan. Met
Met name de herinrichting van kleine speelplekken biedt veel ruimte voor initiatieven van bewoners.
kleine ingrepen (speelaanleidingen) kan het spelen hier verder gestimuleerd worden of bijvoorbeeld de educatieve
waarde worden verhoogd.
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2019

Uitvoeringsplan speelplekken 2019-2023
Omvorming blokspeelplek

Herinrichting speelplek

Omvorming blokspeelplek

06 Prof. Oudlaan

07 Prof. Rommelaan

08 Mr. Rietkerklaan

Legenda

11
11

Type speelvoorziening:

14
14

nr.

SV

nr.

speelpleintje

nr.

ravotplek (natuurlijk spelen)
nr.

Dit wordt de centrale buurtspeelplek.
De plek wordt in overleg met de buurt
ingericht voor een brede doelgroep mét
natuurlijke spelaanleidingen.

De speeplek wordt heringericht en
omgevormd tot speelpleintje zonder
speeltoestellen.

08

Openbaar speelplein
bij scholencluster
St. Odulfus

06
06

05

TV

Park Ganzewinkel

32

De speelvoorzieningen in de Mahoniehoutstraat worden tegelijkertijd opgepakt.
Locatie 27 krijgt een gelijkwaardige herinrichting. Locatie 32 krijgt een impuls van
natuurlijk spelen, waardoor deze speelplek wordt opgewaardeerd tot volwaardige
centrale speelplek.

21 Marlijnstraat

23 Kotterlaan

kleine speelplek
plek voor de hele buurt

04

Wordt onderdeel
van obs ‘t Hout

28

S

grote speelplek voor de wijk

29

Wijkhuis
Geseldonk

02

Impuls sportplek

01

S

22 Karperlaan

S

drukke weg (barrière)
beperkte barrière
spoorweg

RKSV

beweegroute
oversteekpunt ﬁetsers en voetgangers

30

Deze locaties zijn in 2018 heringericht. Tijdens de bewonersavond zijn diverse
wensen en verbeterpunten aangegeven. Belangrijk punt is de bereikbaarheid
van de locaties (veiligheid oversteek bij locatie 21 en 23 verbeteren). Mogelijk
nog een kleine impuls natuurlijk spelen. Hierover gaan we in 2019 in gesprek.

Carolus

15

20 20

Omvorming blokspeelplek

Herinrichting speelplek / impuls natuurlijk spelen

13 Park Apostelhuis

11 Kardinaalspad

01,
02 , 04

21

Het Baken

herinrichting van Park Apostelhuis.

Een deel van de toestellen in buurtpark Ashorst is toe aan vervanging. In
overleg met de buurt wordt hieraan in 2020 invulling gegeven. Hierbij wordt
het spelen in het hele park opnieuw bekeken. Voorgesteld wordt om hierbij te
werken met speelroutes en/of meer natuurlijk spel.

Ingrepen uitvoeringsplan:
Traditionele speel- of sportplek

Wanneer de speelplek toe is aan
vervanging wordt deze gelijkwaardig
ingericht. Omwonenden kunnen
meedenken over de exacte inrich�ng.

23

nr.
10

Buurtpark Ashorst

25
De speeplek wordt heringericht en
omgevormd tot ravotplek zonder
speeltoestellen. Gekoppeld aan

tunneltje voor ﬁetsers en voetgangers

Omvormplek (spelen zonder toestellen)

19
19

De speelvoorzieningen worden
vervangen voor gelijkwaardige
toestellen. Daar bovenop komt een
impuls van natuurlijk spelen. Locatie 11
koppelen aan deze herinrichting.

22

17

S
Impuls natuurlijk spelen

Groot Goor

16
16

Dit is de enige sportvoorziening in de
buurt. In 2019 wordt de plek voorzien
van een sportimpuls.

openbaar schoolplein

obs ’t Hout

VV Mierlo-Hout

TV

park

Bereik van de speelplek:

31
31

27

Informeel spelen

sportclubs

VV

vrije speelruimte in het groen

S

03

een combina�e
is ook mogelijk

schoolplein, in eigen beheer

S

07

27, Mahoniehoutstraat
32

skaten

Overige voorzieningen:

09
09

Herinrichten speelplek / impuls natuurlijk spelen

nr.

tafeltennis

10
De toestellen op deze plek worden
niet meer vervangen als deze ‘op’ zijn.
De plek wordt daarna met natuurlijke
ingrepen omgevormd tot ravotplek.

basketbal

voetbal

Speeltuin
Helmond West

13

sportplek

speelplek

De speeltoestellen worden niet meer
vervangen. De speelplek kan worden
ingericht met speelaanleidingen,
bijvoorbeeld als speelpleintje of
natuurlijk spelen.

18

Bewonersini�a�ef
(zie bijlage voor de toelich�ng)

20

Wensen bewoner(s)
(zie bijlage voor de toelich�ng)
Indicatie verwachte vervangingen
Herinrich�ng in 2019
Herinrich�ng in 2020
Herinrich�ng in periode 2021-2023
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Legenda

Type speelvoorziening:
nr.

11
11

sportplek

speelplek

nr.

speelpleintje

nr.

ravotplek (natuurlijk spelen)

nr.

tafeltennis

nr.

14
14

basketbal

voetbal

SV

Speeltuin
Helmond West

skaten

13
10

een combina�e
is ook mogelijk

Overige voorzieningen:
schoolplein, in eigen beheer

S

TV

09
09
07

sportclubs

VV

08

vrije speelruimte in het groen

Openbaar speelplein
bij scholencluster
St. Odulfus

06
06

park

05

S

Park Ganzewinkel

Bereik van de speelplek:

32

kleine speelplek

31
31

per io d e 2021- 2023

Uitvoeringsplan speelplekken 2019-2023
Herinrichten als speelplek

Omvorming blokspeelplek

28 de Bergen

31 Ardennen

De plek wordt opgepakt in samenhang
met speelplek 29 en 31. Plek 28 wordt
daarbij heringericht als centrale
speelplek met speeltoestellen.

De plek wordt opgepakt in combinatie
met locatie 28 en 29. Op plek 31 worden
de toestellen niet meer vervangen, maar
wordt de plek heringericht als ravotplek
of speelpleintje.

Inrichten als blokspeelplek

Omvorming blokspeelplek

10 Prof. Lieftincklaan

16 Heeklaan

plek voor de hele buurt

03

grote speelplek voor de wijk
S

openbaar schoolplein

04

Wordt onderdeel
van obs ‘t Hout

beperkte barrière
spoorweg

S

27
01

beweegroute

S Speelplein St. Odulfus

30
TV

Carolus

15

Groot Goor

16
16

Traditionele speel- of sportplek

Wanneer de speelplek toe is aan
vervanging wordt deze gelijkwaardig
ingericht. Omwonenden kunnen
meedenken over de exacte inrich�ng.

22

17
21

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
De speeltoestellen worden niet meer
vervangen. De speelplek kan worden
ingericht met speelaanleidingen,
bijvoorbeeld als speelpleintje of
natuurlijk spelen.

S

Het Baken

Bewonersini�a�ef
(zie bijlage voor de toelich�ng)

23

Voorgesteld wordt om deze kleine
speelplek opnieuw in te richten met
toestellen wanneer deze op zijn.

Drie scholen gaan samen op deze
locatie, een goede gelegenheid om
het openbare speelplein een impuls te
geven.

Herinrichten speelplek

Herinrichten sportplek

05 Pastoor van Spijkerstraat

29 De Bergen

18
19
19

Wensen bewoner(s)
(zie bijlage voor de toelich�ng)
Indicatie verwachte vervangingen

15 Schollaan

Ontwikkeling scholencluster

RKSV

tunneltje voor ﬁetsers en voetgangers

nr.
10

Herinrichten speelplek

obs ’t Hout

Voorgesteld wordt om de locatie in
te richten als ravotplek. Als mogelijk
worden de toestellen her gebruikt op
locatie 15.

VV Mierlo-Hout

oversteekpunt ﬁetsers en voetgangers

Ingrepen uitvoeringsplan:

29

Wijkhuis
Geseldonk

02

drukke weg (barrière)

Voorgesteld wordt om deze locatie bij
herinrichting minder groots op te zetten,
maar wel toestellen terug te plaatsen.
(Ter ondersteuning van locatie 07).

28

S

20

25

Herinrich�ng in 2019
Herinrich�ng in 2020
Herinrich�ng in periode 2021-2023
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Voorgesteld wordt om deze kleine
speelplek opnieuw in te richten met
toestellen wanneer deze op zijn.

Sportplek op termijn herinrichten,
trapveld behouden. Impuls natuurlijk
spelen i.s.m. locatie 28 en 29.

Bijlage: input bewoners per speelplek
Locatie 01, 02, 04 – Buurtpark Ashorst (2020)

Locatie 07- Prof. Rommelaan - herinrichten als buurtplek (2019)

Locatie 22 - Karperlaan (2019)

Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Uitbreiden van toestellen een gevarieerd aanbod faciliteren. De locaties mogen
uitdagender en aantrekkelijker maken voor een brede doelgroep (0-18 jaar). Een
van de bewoners heeft aangegeven juist ook een toestel voor de allerjongsten te
missen.
• Bij voorkeur een combinatie van natuurlijk spelen en avontuurlijk spelen.
• De speelplekken moeten een duidelijke buurtfunctie krijgen, dit kan onder andere
door er ontmoetingsplekken van te maken of bewegen voor jong en oud aan te
bieden. Hierbij zijn ook praktische wensen aangegeven, zoals ballenvangers bij de
goals.
• Rekening houden met een veranderend klimaat, schaduwplekken creëren zodat
op hete zomerdagen ook buiten gespeeld kan worden.
• Probeer de drie speelplekken met elkaar te verbinden door middel van een
speelroute.
• Duidelijkheid verschaffen richting hondenbezitters dat het een speelplek is en
geen uitlaatplek.
• Verder de tips om het open veld meer te gebruiken, meer te gaan werken met veel
kleuren en kan een andere ondergrond dan zand worden gekozen bij herinrichting.
• Verschillende bewoners hebben aangegeven betrokken te worden bij de
herinrichting van deze speelplekken.

Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Alle oude toestellen vervangen!
• Niet handig dat honden mogen worden uitgelaten rondom het veldje
• Natuurlijk buitenspelen met: natuurlijke paden, boomstammen, natuurlijke
glijbaan, groen, houten bankje, looproute van balken.
• Alles is leuk met natuurlijk spelen (geen plastic). “We willen echt de pilot zijn.”
• Veel kinderen vervelen zich snel op deze speelplek, dat is zonde, omdat er ruimte
is om wat leuks te maken voor jong en oud.

Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Graag een betonnen basketbalveld
• Graag een houten speeltoestel bijplaatsen

Initiatief uit de buurt: omwonenden hebben handtekeningen verzameld, ze
hebben de wens om deze locatie meer in te richten als een plek voor de
buurt. Verschillende bewoners hebben aangegeven hiervoor betrokken te
willen worden in de plannen.
Locatie 06 - Prof. Oudlaan (2019)
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• De speelplek is vooral een kattenbak.
• De speelplek is niet fijn ingericht voor jongere kinderen. Er is weinig variatie qua
speeltoestellen. Dan liever een natuurlijke speelplek.
• De scheuten van bomen die uit de grond groeien zijn levensgevaarlijk.
• Graag het zand weg, zitten elke dag katten in. Zeer onhygiënisch. Kleine kinderen
mogen er niet spelen. Liever een leuk groen pleintje of iets van hinkelen.

Locatie 29 - De Bergen (2021-2023)
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Deze sportplek uitbreiden met natuurlijk spelen, graag water toevoegen.

Initiatief uit de buurt: vanuit de buurt is aangegeven dat zij willen helpen Locatie 31 - Ardennen (2021-2023)
in het onderhoud / aanleg. Vooral als de speelplek daardoor leuker of
uitgebreider wordt ingericht. Bewoners zien deze plek graag een proeftuin Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Locatie staat hele herfst/winter onder water. Wens voor ophoging van de plek.
worden voor natuurlijke speelaanleidingen.
Locatie 13- Apostelpark (2020)

Locatie 32 - Mahoniehoutstraat (2019)

Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Graag het Apostelpark weer hond-vrij maken, zoals het 10 jaar geleden ook was, • Wens voor inrichting: combinatie maken van klimmen, klauteren en schommelen.
de hondenpoep geeft veel overlast. 50 meter verder is zowel een hondenuitlaat
Meer natuurlijk spelen, bijvoorbeeld tunnelbuis of balanceren.
terrein als de Goorloopzone.
• Graag een speelheuvel midden op het veld.
• In het park een combinatie maken van wijkgroen (wilde bloemen) en spelen
Initiatief uit de buurt: vanuit de buurt is aangegeven dat zij aan de slag
voor kinderen.
willen om wat extra’s te creëren op het veld naast de speeltoestellen. Door
• Het voetbalveld wordt heel goed gebruikt. Dit geldt ook voor jeu de boules baan,
zelf natuurlijk spelen als aanvulling toe te voegen, willen de bewoners de
hier wordt zelfs een competitie gehouden.
speelwaarde van de plek verhogen.
• Mogelijk kunstwerk plaatsten, bijvoorbeeld een totempaal waarin
geklommen kan worden.
• Wellicht ook iets te combineren met de vijver (er wordt veel gevist).
Locatie 21 - Vletstraat / Karperlaan (2019)

Initiatieven uit de buurt:

Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Speelplek is niet veilig te bereiken
• Vletstraat / Kotterlaan zien graag houten toestellen en een waterpartij met pomp.
• Andere buurtbewoner (Karperlaan) sluit zich aan bij bovenstaande, meer ruimte
voor groen en een schommel (2x).
• Bankjes voor de ouders
• Verder is aangegeven dat losloopveldje voor honden naar rand van het bos kan.
• Bij de speelveldjes liever geen zand.
• Graag ook extra speelaanleidingen op de straten rondom deze speelplekken.

Tijdens de inloopbijeenkomst van 11 oktober 2018 hebben de bewoners van Helmond
Mierlo-Hout hun mening gegeven over het uitvoeringsplan. Dit leverde naast veel
nuttige input op het conceptplan ook een aantal interessante. Drie initiatieven zijn
op de kaart en hierboven uitgelicht. Deze initiatieven zullen de komende tijd nader
worden onderzocht op haalbaarheid om ze in te passen in het uitvoeringstraject.
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Nieuwe initiatieven blijven natuurlijk altijd welkom. Ook daarbij zal worden gekeken
of deze te realiseren zijn en wat daarbij de rol van de gemeente en bewoners zelf
kan zijn.

