‘Ooijse Graaf wordt speulplek’?
Beste buurtbewoners,
Het ziet er naar uit dat een groot gedeelte van locatie ‘Ooijse Graaf’ (voorlopig) niet
bebouwd zal gaan worden. Via, via kwamen wat mensen, buurtbewoners, met elkaar
in gesprek over wat er nu met het terrein zou gebeuren en ontstonden er spontaan
ideeën en plannen hoe het nu nog braakliggend terrein een plek zou kunnen worden
voor de gehele Ooijse gemeenschap.
Eerder al werd het terrein op orde gebracht door maaiwerk, gras inzaaien en het
plaatsen van een klauterboom. Later kwam een groepje mensen voor een gedeelte
van het terrein, met het idee voor een ‘bouwspeelplaats’ in samenwerking met de
BSO. Dit plan werd ingediend en genomineerd via ‘De Vonk’ van Ubbergen en
beloond met 5.000 euro om het plan tot ontwikkeling te laten komen. Hierna is het
wat stil gebleven. Gedeelten van het terrein worden gebruikt, bijvoorbeeld door
kinderen die spontaan een fietscross baantje hebben aangelegd en vooral als
uitlaatplaats voor honden. Bij het groepje mensen ontstond steeds meer
enthousiasme om tot een zinvolle, recreatieve invulling van het terrein te komen.
Voortborduren op het eerdere idee van een ‘bouwspeelplaats’ en te komen tot een
ontmoetingsplaats voor jong en oud.
Met zowel Oosterpoort als Gemeente Ubbergen zijn wat oriënterende gesprekken
gevoerd en naar mogelijkheden gekeken. De gedachte is, te komen tot een
‘speulplek’ met als belangrijke elementen: groen, duurzaam, openbaar; een groene
leefruimte voor iedereen. Het beleid van de Gemeente is, om bewoners zo veel
mogelijk te betrekken bij en verantwoording te laten dragen voor de ontwikkeling,
uitvoering en onderhoud van dit soort projecten. Er zijn veel mogelijkheden om tot
inrichting van het terrein te komen.
Al eerder ingebrachte ideeën variëren van moestuintjes, klauter en klimbomen,
fietscross baan, struintuin, en wandel-ontmoetingsplaats voor ouderen en kinderen.
De inrichting moet passen binnen gewenste ontwikkelingen, financiële mogelijkheden
en voldoen aan draagkracht van buurtbewoners en andere toekomstige gebruikers.
Als voorlopig werkgroepje willen wij meer mensen betrekken bij de plannen. Wij zijn
zeer benieuwd naar suggesties en ideeën voor de toekomstige inrichting van het
terrein. Wij vernemen dit graag van u en mocht u, met name als buurtbewoner, deel
willen nemen aan de werkgroep om mee te helpen de ideeën te ontwikkelen; u bent
van harte welkom. Voor suggesties, ideeën, of deelname aan de werkgroep kunt u
contact opnemen met een van onderstaande werkgroepleden of mailen naar;
info@despeulplek.nl. Over het verdere verloop van de plannen houden wij u op de
hoogte via de nieuwsbrief, De Rozet en de nog te ontwikkelen website. Wanneer de
plannen meer concreet zijn, willen we een bewonersbijeenkomst organiseren.
Vriendelijke groet, voorlopige werkgroep: ‘Ooijse Graaf wordt Speulplek’:
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