
Bijeenkomst kringleden “groen” 
dag:  donderdag  
datum: 11 mei 2017 
plaats: Lijnbaansgracht 298 (kantoor David) 
aanwezig: Simone. Carla, David. Michael, Paul, Oda 
afzegging mb: Maryan, Anne, Ied, Annel 
 
 
doel van de bijeenkomst  
de bedoeling is om te inventariseren wat we als kringleden onder 
“groen” verstaan voor het kostpleintje. 
beelden, fantasieën, deskundige mensen die kunnen helpen, geldbronnen 
alles wat kan leiden tot een concreet plan van aanpak mag de revue 
passeren. 
 
concreet, haalbaar, eenvoudig wordt leidraad 
de aanwezigen waren het snel eens dat een kas met (plexi)glas 
(kwetsbaar) die fundering behoeft (denk aan de mogelijk vervuilde grond) 
en kostbaar om te realiseren, geen optie is. 
wij willen een concreet, haalbaar voorstel indienen. 
 
aanpak en eisen aan “ons groen plan” 
1. afsluitbaar hek 
minimaal zal er sprake moeten zijn van een hek dat afsluitbaar is in de 
avond. daarmee voorkomen we de geluidshinder die nu als bron van 
ergernis door de voorstanders van bouwen als argument is gebruikt  
2. verlichting 
op meerder plekken van het pleintje moet verlichting in de avonduren 
komen. 
3. groene muren aan de bebouwde zijdes 
klim-op of andere groeisels op een voorzet wand aan de bebouwde zijdes 
in de vorm van de contouren van het vroegere afgebrande pand. zij 
bieden aldus een historische referentie tegemoetkomend aan de dubbel 
bestemming in het bestemmingsplan: cultuur historische waarde. 
4. hergebruik huidig groen? 
er staan nu lei-platanen rondom het pleintje. deze zijn veel te zwaar in 
hun optimale bloeiperiode en maken het pleintje sinister. hergebruik 
evenwel is wellicht een mogelijkheid. ook de bomenbank is een oplossing. 
de aanschaf van nieuwe lei-lindes voorstelbaar in een rij op de open zijdes 
van het pleintje kunnen een veel transparanter beeld opleveren. 
5. herinrichting meubilair 
het pleintje is door de vorige architect uiterst sober ingericht met 
hoogwaardig materiaal voor het speeltuig. dat valt te prijzen want er zijn 
veel voorbeelden in de stad die deze esthetische uitstraling missen. 
een kleine aanvulling in dezelfde trant zonder dat de open ruimte wordt 
aangetast moet worden bekeken. een idee om een of meerdere fitness 
toestellen te plaatsen werd door een meerderheid verworpen. 
 
6. afval 



aanvankelijk werd gepleit voort een oplossing van het afval buiten het 
pleintje. dit werd als onhaalbaar afgeserveerd. goed uitziende 
vuilnisbakken op het pleintje zijn bitter noodzakelijk. 
7. een plaquette voor de familie kost en sponsoren 
om uitdrukking te geven aan de dankbaarheid van de buurt over het 
mogen beschikken over een door deze familie ter beschikking gesteld 
groen pleintje is een plaquette met naam en toenaam een mooie hulde. 
daarbij kunnen ook nog de eventuele sponsoren worden vermeld. 
8. vermelding van gewenst gebruik d.m.v. borden 
het verdient aanbeveling om naast de plaquette ook aan te geven dat dit 
een “stilte plek” is d.m.v. een bord dat niets te raden overlaat. 
9. oplossing voor alle fietsen rondom het pleintje 
het is levensgroot denkbaar dat het hek gebruikt gaat worden als 
mogelijkheid om je fiets aan vast te maken. 
dit willen we voorkomen door b.v. simpele “nietjes” te plaatsen vlak voor 
het hek zodat het hek zelf geen bruikbare optie meer is. 
 
kostendekking 
in de socratische benadering van de besluitvorming over het kostpleintje 
is nooit gesproken over randvoorwaarden. 
wij zijn ons er terdege van bewust dat alle voorstellen voor een 
herinrichting een prijskaartje hebben. 
wij denken met onze eenvoudige voorstellen een heel eind hierin 
tegemoet te kunnen komen door natuurlijk allereerst het stadsdeel aan te 
spreken. we kennen de gemeentelijke subsidie voor de postzegelparkjes 
en er bestaat subsidie voor groene daken en muren. last but not least 
heeft de buurt ook veel te bieden aan grote bedrijven die we tot 
sponsoring zouden kunnen verleiden. 
in ons midden hebben we iemand (david) die hier de weg in weet, diverse 
bedrijven kent en met sommige een werkrelatie heeft. 
 
inschakeling deskundige? 
aanvankelijk hadden we het idee mathieu derkxs, landschapsarchitect, die 
betrokken was bij de plannen van de “groene oase” te vragen naar een 
uitwerking van onze ideeën gevoed door wat hij al eerder had ingebracht. 
we zijn hier van terug gekomen want we achtten dit te voorbarig in het 
proces. 
 
actie  
* voor david en oda 
maandag 15 mei gaan david en oda aan de hand van het verslag van oda 
werken aan een eenvoudige power point presentatie voor de 
kringbijeenkomst van 23 mei. we besluiten het verhaal te illustreren door 
fotomateriaal van o.a. op het pleintje spelende kinderen en hun mogelijk 
aanwezige ouders. 
* voor allen 
op het pleintje ouders met kinderen aanspreken over hun ervaringen en 
mogelijke verbeterideeën.  
 


