PLAN BELEEFPARK PUTH versie 1.2
Opgesteld door “STICHTING SPEELTUIN PUTH” dd 25 november 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit plan is een vervolgstap op de resultaten van het succesvolle wolkenproject.
Voor uitvoerige informatie zie het rapport “Wolkenproject”. Te downloaden via de website: www.flowart.nl
klik op “Projecten”, en daarna op het volgende plaatje:

Dan kunt u het complete rapport van het “Wolkenproject” downloaden.
DE ACHT THEMA’S
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KENMERKEN PLAN BELEEFPARK PUTH versie 1.2

1. Alle acht thema’s uit het wolkenproject komen minimaal twee maal voor
2. Plan beperkt tot bestaande gebied speeltuin
3. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande middelen, zandbed onder driepoot, bestaande heuvel
voor boomhut, zijn slechts voorbeelden
4. Vanaf grote hekzijde, uitnodigende open structuur creëren, afbreken bestaande gebouwtjes (pas als ze niet
meer nodig zijn voor tijdelijke opslag). Laag hek met afsluitbare poort en tijdregeling (op bord) aan
openingszijde. Met verbod vlg. art. 461 WvSr betreffende aanwezigheid buiten openingstijden t.b.v.
handhavingsmogelijkheden.
5. Open structuur, dus géén entreegelden! Ander verdienmodel in goed overleg nader te ontwikkelen.
6. Alle toestellen/apparatuur oerdegelijk uitgevoerd, hufterproof
7. Verzoek via repaircafé opknappen van toestellen die verantwoord opknapbaar zijn
8. Vervolg wolkenproject met scholen ter concretisering, basisschool Petrus Canisius ondersteund dit idee
9. Maximaal inwoners blijven betrekken. Tot nu toe: alle kinderen en leiding van de bs Petrus Canisius, het Jis,
Surplus, Ouderenvereniging Puth, Seniorenraad Schinnen, Putherhöfke, Stichting Speeltuin
Puth, ”Hangjongeren” via PiW en Jeugd- Jongerenwerker, Ecsplore, inwoners die zich bij een van de
publieke bijeenkomsten hebben opgegeven, Gemeente Schinnen, zowel de ambtenaren als ook de
betreffende wethouders
10. Nadat er met overtuiging een nieuwe naam bedacht is deze registreren bij de KvK. Huidige is Stichting
Speeltuin Puth. Tevens een passend logo ontwikkelen.
11. Herschrijven, actualiseren rapport Wolkenproject, zoals toevoeging actieve rol Jan Broekmans, enz.
12. Opstellen intentieverklaringen met alle betrokkenen. Dat ter verankering betrokkenheid
13. Media actief blijven betrekken
14. Opvolging, rapportage voortgang via website (t.z.t.)
15. Overwegen verzoek en toekenning ambassadeurschap
16. Drie gebieden: speeltoestellen voor de kleintjes, de pannakooi voor de jeugd, incl combi basketbal, en
seniorentoestellen voor ouderen. Deze drie plekken aangevuld met een ontmoetingsplek voor jong en oud in
de vorm van een “boomhut”, met zichtcontact vanaf voorzijde, boven op de “huppel”. Overwegen
kabelbaan vanaf huppel.
17. Op basis van het Plan van aanpak van Chris Duyzings dd 03-08-2015 plan nader vorm geven
18. Ter ondersteuning van de “Park” functie overwegen een jaarlijkse boomplantdag te voorzien
19. Presentatie plan middels tweelaagse maquette, duidelijk zichtbaar “oud” en “nieuw”. Te tonen in de etalage
van de “Smid” in Puth.

HOE VERDER:
20. Besluit Gemeente Schinnen afwachten betreffende of dit plan binnen visie gebiedsontwikkeling valt en men
besluit het plan actief te ondersteunen. Bij gunstig besluit, Plan verder concretiseren door een tweelaagse
maquette, duidelijk zichtbaar “oud” en “nieuw” als een van de eerste stappen. Daarmee is een middel
beschikbaar ter verdere verbreding van het draagvlak.

Het bestuur van de Stichting Speeltuin Puth
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Jan Broekmans
Betty Scheffer
Pierre Habets
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