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Doel
Het doel van dit project is om een plaats te creëren in het dorp Groede waar jong en oud kan
samen komen om te ontmoeten, te bewegen en te sporten en zodoende de fysieke en sociale
gezondheid van Groede in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Aanleiding
De aanleiding voor dit project plan kan opgedeeld worden in 3 onderdelen:
●

Vanuit het Groese burgerparticipatie traject, geleid door onder andere de Dorpsraad, zijn
er een aantal pijlers opgesteld waar het dorp aan wil werken de komende jaren. Eén van
die pijlers is “Activiteiten stimuleren door en voor jongeren”, waaronder de sub-pijlers
“Speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren creëren” en “Stimuleren van Sport &
Bewegen” vallen. Dit project plan past perfect binnen deze pijlers.

●

Tijdens het kernbezoek 2019 is er een enquête uitgegaan naar alle inwoners van
Groede. Daarbij was één van de conclusies dat er weinig tot niks is voor de jongeren in
de categorie 10 tot 20 jaar. Een plek voor jongeren om samen te komen ontbreekt en
zou, zo werd aangegeven, ingevuld kunnen worden middels het aanleggen van een
speelveld, trapveldje of ontmoetingsplek.

●

De nieuwe omgevingswet die in 2021 van kracht zal zijn stelt als één van de
belangrijkste doelen het bereiken en in stand houden van een gezondere leefomgeving,
zoals onder andere bewegen en ontmoeten door jong en oud.

Scope
Het projectplan richt zich op het aanleggen van een vitale ontmoetingsplaats, waarbij sport en
bewegen de hoofdtoon voert. Het project richt zich in eerste instantie op jongeren van 10 tot 20
jaar, om voor hen een plek te creëren waar zij kunnen sporten, bewegen en ontmoeten.
Uiteindelijk zal deze plaats een plek moeten bieden voor alle leeftijdscategorieën, die zich
gezond en fit willen houden en daarbij eventueel andere Groedenaren kunnen ontmoeten.
De focus bij het ontwerp zal liggen op “duurzaamheid”, “hufter-proof” en “onderhoudsarm”. Op
deze manier kan er gewaarborgd worden dat dit een toekomstbestendige plek is in het dorp
waar jong en oud kunnen bewegen en ontmoeten.

Deliverables
Voor dit project zijn de volgende deliverables opgesteld;
●

Locatie keuze.
Er zal een bepaald stuk grond nodig zijn om de vitale ontmoetingsplaats te bouwen. In
het dorp zijn er verschillende mogelijkheden. Er zal geïnventariseerd moeten worden
welke locaties geschikt en minder geschikt zijn en waar er (gemeentelijke) mogelijkheden
liggen.

●

Analyse van ontwerpmogelijkheden.
Er zijn tal van voorbeelden in Nederland die een zelfde soort project hebben gedraaid.
Men moet dus niet het gehele wiel opnieuw uitvinden en eerst inventariseren wat er
allemaal al is. De verschillende mogelijkheden moeten dan naast elkaar gelegd worden
en uiteindelijk een keuze gemaakt worden in een bepaalde richting.

●

Ontwerp vitale ontmoetingsplaats.
Als er duidelijkheid is over de ontwerprichting kan het daadwerkelijk ontwerp van start
gaan. In dit traject zullen zoveel mogelijk partijen betrokken worden, maar ook zeker de
inwoners van Groede.

●

Sluitend project budget, inclusief werven van subsidies.
Aan dit project zal een financieel plaatje hangen. Hoeveel financiële middelen hiervoor
nodig zijn zal moeten worden uitgezocht. Daar tegenover moet worden bekeken hoe
deze financiële middelen zullen worden aangewend. Het aanboren van subsidie kanalen
zal hier bijvoorbeeld een onderdeel van zijn.

●

Implementatie (in fases).
De implementatie zal mogelijkerwijs geschieden in fases. Een vitale ontmoetingsplaats
kan men zo groot en zo ingewikkeld maken als mogelijk. Het idee is om klein te beginnen
en in fases uit te breiden. Op deze manier wordt een “modulair” systeem gehanteerd,
waarbij men al snel met wellicht minimale financiële middelen naar de eerste
implementatiefase kan gaan.

Stakeholders
In dit project zijn er een aantal belangrijke partijen die nodig zijn om het tot een geslaagd project
te brengen. De Stichting dorpsraad Groede is initiatiefnemer van het project en ziet in de
Gemeente Sluis zijn ondersteunende partner. Deze partner is niet alleen nodig voor
projectondersteuning, maar ook van essentieel belang in de keuze van een locatie, verstrekken
van nodige vergunningen en eventuele financiële ondersteuning.
De sportverenigingen en clubs in Groede zoals een LTV Conforza, v.v. Groede of Volleybalclub
Groede zullen betrokken worden in dit project. Voor hen zou dit een meerwaarde kunnen zijn in
hun aanbod van sportmogelijkheden en eventueel ook een kans zijn in het werven en
enthousiasmeren van leden. Maar ook stichtingen in Groede zullen betrokken worden bij dit
project, zoals een stichting Duurzaam Groede om te kijken hoe deze omgeving duurzaam in te
richten of stichting Groede literair voor het verfraaien met teksten van de vitale
ontmoetingsplaats.
Voor het financiële plaatje, zal er toch ook gezocht moeten worden naar subsidieverstrekkers.
Hierbij kan men denken aan een Nationaal Sportakkoord, Oranje Fonds, Jantje Beton of
eventuele Europese subsidies. Ook zal er gekeken worden naar bijdragen van lokale bedrijven
zoals een DOW Chemicals, YARA of Rabobank.
Binnen het project zal geprobeerd worden om met zoveel mogelijk lokale partijen samen te
werken. Hierbij kan men denken aan een lokaal ontwerpbureau om de ontmoetingsplaats te
ontwerpen en een lokaal aannemingsbedrijf om de ontmoetingsplaats te bouwen.
Uiteindelijk zijn de belangrijkste stakeholders in dit project de Groedenaren. Zij zullen uiteindelijk
de gebruikers worden van de uitkomsten van dit project. Zonder medewerking van hen kan dit
project niet slagen. Participatie is dan ook een sleutelwoord in dit project, “door Groedenaren en
voor Groedenaren”.

Tijdspad
Het tijdspad ziet er als volgt uit;

Eerste schets
Voor een eerste schets voor een vitale ontmoetingsplaats zien wij een meerwaarde in het
combineren van verschillende sporten. Zo zou een Sportkooi (voetbal, basketbal),
gecombineerde kunnen worden met een buitensportnet (tennis, volleybal etc.), skate en BMX
mogelijkheden en enkele fitnessapparaten. Op deze manier creëer je voor een ieder een
centrale plek om te ontmoeten en te bewegen op de manier die men zelf wilt.

Qua locatie zien wij een aantal mogelijkheden op het sportpark van Groede. Daar zijn 3 locaties
aan te wijzen, waar dit eventueel gerealiseerd kan worden (zie figuur hieronder, locatie A, B of
C). Deze locatie ligt aan de rand van het dorp en is daardoor goed bereikbaar voor de jeugd.
Het ligt echter relatief ver af van woonhuizen, waardoor eventuele overlast voor aanwonende
beperkt zal zijn.

De vitale ontmoetingsplaats zou hierbij ook een meerwaarde zijn voor de aangrenzende
verenigingen. De voetbalvereniging heeft momenteel maar één trainingsveld tot zijn beschikking
en ervaart hier hoge druk op. Met een sportkooi kan een jeugdteam hier, ook bij slecht weer,
eens op uitwijken. Het verlicht de bezetting en vergroot de flexibiliteit van de vereniging. Ook in
de zomer ervaart de vereniging dat ondanks dat de velden gesloten zijn, de jeugd een balletje
wilt blijven trappen. Dit zou dan perfect kunnen in een sportkooi, in plaats van op het pas
ingezaaide trainingsveld of hoofdveld.
De tennisvereniging kan de vitale ontmoetingsplaats ook gebruiken als uitwijkmogelijkheid of ook
om de druk op het tennisveld te verlichten, bij eventuele drukke bezetting. Daarnaast kan het
ook de jeugd stimuleren en enthousiasmeren voor de tennis.

