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Wanneer
Voor de zomer 2020 moet het ontwerp en de 
werkbeschrijving voor de aannemer klaar zijn. Tussen de 
zomer 2020 en zomer 2021 wordt het werk dan uitgevoerd.

Waar 
Op de kaart in de bijlage ziet u waar we aan het werk gaan. 
Het projectgebied staat aangegeven met rode lijnen met 
daarin de straten. Als u vindt dat er nog een stukje buiten 
de lijntjes moet worden meegenomen, laat ons dat dan ook 
weten.

Hoe 
We willen de wijk samen mooier maken. De eerste stap 
is om met u te kijken naar wat al goed is, wat beter kan, 
wat weg kan of wat anders moet. Hiervoor komen we 10 
oktober twee keer langs. Één keer ‘s middags en één keer 
‘s avonds. U mag kiezen wanneer u komt. We noemen deze 
middag en avond een “droommiddag en -avond”. Samen 
dromen we over hoe het mooier kan! Waar en hoe laat 
leest u verderop in de folder

Ontwerp en ontwerpgroep
Met alles wat we van u en van de beheerders horen, 
gaat een ontwerpgroep aan de slag. Samen met Laos 
landschapsarchitecten. De landschapsarchitecten bedenken 
hoe de wegen, het parkeren en het groen er uit kunnen 
komen te zien, uitgaande van alle wensen en eisen, die dan 
op tafel liggen. De ontwerpen worden een aantal keer met 
de wijk gedeeld. 

Tijdens de droommiddag en -avond kunt u zich aanmelden 
om lid te worden van de ontwerpgroep. Afhankelijk van 
het aantal belangstellenden maken wij een vergaderschema, 
waarin wordt aangegeven wie in welke vergadering kan 
aanschuiven.

Het bouwteam
Naast de ontwerpgroep is er een bouwteam. Het 
bouwteam houdt zich vooral bezig met de hoofdlijnen. 
Medewerkers van de gemeente en bewoners zitten samen 
in het bouwteam. 

Leden van het bouwteam zijn, naast de nog te selecteren 
aannemer:
Rients Turkstra projectleider
Johan Schanssema vertegenwoordiger dorpsbelangen
Henk Korhorn bewoner van de wijk
Linda Kamminga speeltuinvereniging
Thea Kamphuis speeltuinvereniging 
Yvonne Arnst communicatieadviseur
Klaas Bult Gebiedsregisseur gemeente Delfzijl
Mathijs Dijkstra, Laos Landschapsarchitecten
Quiryn Kaasschieter Laos Landschapsarchitecten

Droommiddag en -avond
De droommiddag en -avond is op 10 oktober en wordt 
gehouden in het gebouw van de speeltuinvereniging aan de 
Waarman.
 » ‘s middags van 16:00 uur tot 18:00 uur
 » ‘s avonds van 18:30 uur tot 20:30 uur

We beginnen met een korte uitleg over het project. Daarna 
lopen we samen de wijk in. U kunt op bijgaande kaarten 
(achterzijde) aangeven wat volgens u mag of moet blijven en 
wat anders zou moeten. Deze kaart kunt u meenemen naar 
de droommiddag of -avond of bij de gemeente inleveren 
(t.a.v. Rients Turkstra).

De landschapsarchitect verzamelt alle informatie en maakt 
samen met de ontwerpgroep een eerste opzet van een 
plan. Met dit plan komen we dan weer bij u terug. Tijdens 
de droommiddag en -avond ligt er dus geen plan, want dat 
maken we vanaf die dag samen met u.

Project “Oosterveld op de schop”

De wijk Oosterveld gaat “op de schop”. Dat is voor u misschien een verrassing. En het kan ook zijn dat u er al iets over 
heeft gehoord in de wijk. Oosterveld gaat “op de schop”, omdat er onderhoud nodig is aan de wegen, aan de riolering en 
aan het groen. Dat willen we goed doen en we willen het vooral ook samen doen. Samen met u als bewoner. Dit is een 
prachtige kans om niet alleen het onderhoud goed uit te voeren, maar ook om de wijk Oosterveld weer mooi te maken voor 
de komende 50 jaar. Wanneer, waar en hoe we dat doen leest u in deze folder. 

z.o.z.



Budget
Geld is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Voor het 
project is een vast budget beschikbaar van ruim 2,5 miljoen. 
Voor dit geld moeten we alles doen: ontwerpen, tekenen, 
onderhouden en aanleggen van het groen, de wegen, de 
riolering en eventuele andere zaken, die we tegen komen.

Door vanaf het begin samen op te trekken en de aannemer 
aan tafel te hebben, kunnen we kijken hoe we dingen zo 
slim kunnen aanpakken dat er geld en ruimte overblijft voor 
eventuele wensen.

Kansen
Door het project aan te pakken, zoals we dat hiervoor 
beschrijven, kunnen we ook kansen meenemen, die anders 
zouden blijven liggen. Bijvoorbeeld de aanpak van tuintjes, 
de aanleg of aanpak van telecom en nutsvoorzieningen. En 
er is nog er één kans die we graag mee willen nemen, als 
dat kan, en dat is een warmtenet. In het industrieterrein 
Oosterhorn is een warmteoverschot. Deze warmte 

wordt nu geloosd op het kanaal. Op dit moment wordt 
onderzocht of en zo ja hoe, deze restwarmte kan worden 
gebruikt om woningen in Delfzijl en Appingedam te 
verwarmen. Omdat de openbare ruimte toch op de schop 
gaat en Oosterveld dichtbij de warmtebron ligt, lijkt hier 
een kans te liggen dit gelijk te doen. Een warmtenet heeft 
voor- en nadelen. Er wordt nu gekeken of we dit voor 
Oosterveld moeten doen en zo ja, of het nu ook een goed 
moment is om dat te doen. Deze kans is gelijk ook een 
mogelijke oorzaak van uitstel van het project.

Uitnodiging
Zoals hiervoor aangegeven is 10 oktober de 
droommiddag en -avond. We hopen u die middag of 
avond te hand te mogen drukken. Alle bewoners zijn 
welkom, van 0 tot 99, dus ook kinderen en jongeren. Ook 
van hen horen we graag wat zij mooi vinden en wat juist 
niet, waar zij aandacht voor willen en wat zij daar zelf ook 
in kunnen betekenen.

Teken hieronder de mooiste plekjes in:
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Toelichting op de minder mooie plekjes:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teken hieronder de minder mooie plekjes in:

10 oktober: Droommiddag en -avond
 » ‘s middags van 16:00 uur tot 18:00 uur
 » ‘s avonds van 18:30 uur tot 20:30 uur

Gebouw speeltuinvereniging aan de Waarman


