
UITNODIGING ,
van BEWEGEN naar 

ONTMOETEN
,

Donderdag 11 april
20:00 uur

In 2017 heeft het (gelote)  
bewonersforum Buitengewoon  
De Greiden op verzoek van de 
gemeente een plan geschreven over 
hoe de openbare ruimte in De Greiden 
te gebruiken. Dit op basis van info/
input uit de wijk met betrekking tot 
spelen, veiligheid, groen en sociaal. 
Hun adviesrapport is begin 2018 
gepresenteerd aan de gemeenteraad, 
waarna een aantal enthousiaste forum
leden verder zijn gegaan met de uit
voering van het plan. Zo zijn er inmiddels 
in samenwerking met Coornhert State 
plannen voor een beweegtuin, heeft 
Buitengewoon bloembollen gepland om 
de wijk fleuriger te maken, wordt er in 
het kader van een veilige wijk samen
gewerkt met WhatsApp De Greiden 
en is Buitengewoon in gesprek met de 
speeltuinvereniging om samen verder 
te gaan; maar ook is er contact met  
de scholen over spelen in de wijk.
Daarnaast zijn er door de gemeente  
de afgelopen 4 jaar verschillende 
onderzoeken/projecten gedaan naar 
spelen (012 jaar) in De Greiden.  
De uitkomsten hiervan zijn door  
Buitengewoon in hun plannen &  
ideeën meegenomen.



We hebben een aantal interessante 
sprekers uitgenodigd die u meer  
kunnen vertellen over de waarden van  
al het groen in de wijk, hoe kinderen 
spelen, wat belangrijk daarbij is en  
het belang van bewegen in de wijk.  
Hoe kan de wijk er met deze inzichten 
gaan uitzien en hoe kunnen we dat  
met z’n allen bereiken.

Na de sprekers gaat u met elkaar in 
drie groepen in gesprek over een van 
de volgende onderwerpen:

1.  De Speeltuin  
Spelen van 0 -12 jaar 
Wat is er voor nodig dat de centrale 
speeltuin blijft bestaan?

2.  De Beweegtuin & ‘Walk in the Park’ 
(bewegen, recreëren en fitness in 
de wijk voor jong en oud) 
Wat is er voor nodig dat we het 
bewegen in de wijk de Greiden 
bevorderen?

3.  Het (school)plein 
Een veilige ontmoeting en speelplek 
Wat is er voor nodig dat we het  
ontmoeten bevorderen in de wijk  
de Greiden?

Het doel is om na een aantal sessies tot 
heel concrete, haalbare en uitvoerbare 
acties/plannen te komen. Hoe we dat 
willen gaan doen leggen wij u graag  
uit op deze avond. 

BUITENgewoon wordt in dit alles  
ondersteund door o.a. het Wijk
management Gemeente Heerenveen  
en Caleidoscoop.

We weten graag wie er allemaal komen, 
daarom graag aanmelden via Email: 
BUITENgewoon.forum@gmail.com  
of laat een persoonlijk bericht achter  
op onze Facebook pagina  
@Buitengewoondegreiden

Graag tot 11 april!

BUITENgewoon de Greiden organiseert op donderdagavond 11 april 2019  
om 20:00 tot 22:00 uur de bijeenkomst ‘BEWEGEN en ONTMOETEN’ voor  
de inwoners van ‘de Greiden’ in wijkcentrum ‘De As’. 
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