Ontwerpfestival ‘Ontwerp je terp!’
UITNODIGING
Unieke kans voor toekomstige
bewoners om nieuwe
woonbuurt te ontwerpen!

uw mening telt!

samen je woonbuurt ontwerpen

Vrijdag 13 oktober, vanaf 16.00 uur
Basisschool Villa Nova, Bouwkamp 4, 8266 KL Kampen
Ontwerpfestival ‘Ontwerp je terp!’
is een initiatief van gemeente Kampen, BPD en BEMOG en wordt georganiseerd door IS Maatwerk.
Voor meer informatie kunt u bellen met of mailen naar IS Maatwerk:
Harry Mars
06 22 60 19 72		
h.mars@ismaatwerk.nl
Of kijk op www.ismaatwerk.nl/terpen
en www.nieuwbouw-hetonderdijks.nl/de-terpen

Ontwerpfestival ‘Ontwerp je terp!’

Wonen in Het Onderdijks in Kampen?
In je eigen ontworpen woonbuurt?
Doe dan mee aan het Ontwerpfestival
‘Ontwerp je terp!’ op vrijdag 13
oktober!
Het Onderdijks is een populaire wijk van
Kampen. Logisch want het ligt op een
schitterende plek en het is goed bereikbaar
met elk vervoermiddel, zelfs met de trein!

Zowel het Ontwerpfestival op 13 oktober
als de presentatie van het plan op
dinsdag 17 oktober vinden plaats in
basisschool Villa Nova, Bouwkamp 4,
Kampen.

Ontwerpfestival ‘Ontwerp je terp!’

Meedoen is leuk en duurt net zolang
als je wilt!
Iedereen die overweegt om in De Terpen te
gaan wonen is welkom bij het Ontwerpfestival.
Dat geldt natuurlijk ook voor de huidige ‘buren’
De nieuwste woonbuurt in Het Onderdijks van de nieuwe woonbuurt. Het festival begint
wordt De Terpen. Naast alle bijzonderheden om 16.00 uur en duurt tot 21.00 uur en biedt
die Het Onderdijks biedt, biedt De Terpen een doorlopend programma met gesprekken
toekomstige bewoners de kans om samen en -vooral!- tekenworkshops!
hun woonbuurt te ontwerpen. Waar komen
de woningen, wat zijn uw woonwensen
Hoe laat en hoe lang u komt, is helemaal
voor een woning, hoe gaat het openbare
aan u. Een half uurtje meedoen is net zo
groen eruit zien en hoe de wegen en routes belangrijk voor het eindresultaat dan het hele
en natuurlijk ook het parkeren. Kortom: een Ontwerpfestival mee te maken.
woonbuurt zoals jij die zou ontwerpen!
Ontwerp je terp? Hoe dan?
Iedereen heeft verstand van wonen en zijn/
haar woonomgeving. Iedereen woont immers
ergens en weet vanuit die ervaring wat
wel en wat niet werkt in de omgeving. Die
woonervaring vormt de basis om de nieuwe
woonbuurt De Terpen te ontwerpen, samen
met andere toekomstige bewoners. Zo
ontmoet u in een vroeg stadium misschien al
uw buren!
Daarom hebben de gemeente Kampen, BPD
en Bemog bureau IS Maatwerk gevraagd om
een stedenbouwkundig plan te maken voor
De Terpen waar u als toekomstige bewoner
belangrijke bouwstenen voor levert tijdens
een Ontwerpfestival op vrijdag 13 oktober van
16.00 tot 21.00 uur in Basisschool Villa Nova.

UITNODIGING
Unieke kans voor toekomstige
bewoners om nieuwe
woonbuurt te ontwerpen!

uw mening telt!

In deze uitnodiging staat het programma met
de onderwerpen van de workshops. Komt het
tijdstip van een onderwerp u niet uit? Of staat
uw onderwerp er niet bij? Geen nood!! U wordt
altijd gehoord.

samen je woonbuurt ontwerpen

Laat ons even weten dat u erbij bent!
U kan komen en gaan wanneer u zelf wilt.
Om alles in goede banen te leiden, willen we
liefst weten hoeveel mensen er komen. U kunt
dat doorgeven via http://www.nieuwbouwhetonderdijks.nl/nieuws/er-komt-een-nieuwewijk-aan. En wilt u op het laatste moment toch
nog komen? Kom gerust!

Vrijdag 13 oktober, vanaf 16.00 uur
Basisschool Villa Nova, Bouwkamp 4, 8266 KL Kampen
Ontwerpfestival ‘Ontwerp je terp!’
is een initiatief van gemeente Kampen, BPD en BEMOG en wordt georganiseerd door IS Maatwerk.

Er is gratis kinderopvang beschikbaar
voor de jongste toekomstige bewoners
en ook hun ideeën tellen mee!

Voor meer informatie kunt u bellen met of mailen naar IS Maatwerk:
Harry Mars 06 22 60 19 72 h.mars@ismaatwerk.nl
Of kijk op www.ismaatwerk.nl/terpen
en http:// www.nieuwbouw-hetonderdijks.nl/de-terpen

Programma Ontwerpfestival ‘Ontwerp je terp!’
16.00 uur

Opening van het Ontwerpfestival

Elke serie workshops heeft verschillende thema’s die gelijktijdig plaatsvinden.
Daarna hebben deelnemers de tijd om, samen met mensen van IS Maatwerk, een
korte presentatie aan iedereen voor te bereiden. U kunt kiezen voor één workshop
uit de serie én u kunt ook tussendoor van workshop wisselen. Als u iets wilt zeggen
over iets dat u belangrijk vindt, doet u dat dan vooral. Daarvoor maakt het niet veel
uit bij welke workshop u aansluit. Uw inbreng is belangrijker dan de workshop die u
kiest om uw mening te geven!
16.15 uur
A

Hoe maken we van problemen oplossingen?

Ontwerp je eigen buurt
Op een gestructureerde en gemakkelijke manier brengen deelnemers de
huidige situatie in beeld. Ieders mening telt en wordt ‘opgetekend’.

17.00 uur
2e serie workshops: ‘Op de kaart zetten’
Samen om de tafel rond een tekening van De Terpen. Onder leiding van een
onafhankelijke gespreksleider gaan deelnemers met elkaar in gesprek over
de verschillende onderwerpen. Hun ideeën, suggesties en meningen worden
-letterlijk- in kaart gebracht. Op deze manier blijven ze in beeld tijdens de
uitwerking van de plannen.
B1
B2
B3
B4
B5

De Terpen toen en nu
Het Onderdijks en De Terpen
Hoe samenwonen in De Terpen, Jong zijn en oud worden in het Onderdijks.
Verbindingen rondom De Terpen en in De Terpen
Wandeling
Bij voldoende belangstelling wandelt een groepje deelnemers onder leiding
van een teamlid van IS Maatwerk in de directe omgeving van De Terpen. Wat
gebeurt er in de omgeving van De Terpen? Wat betekent dit voor het wonen
in de buurt? Wat vindt u er waardevol en wat minder waardevol aan?

18.15 uur

Voor de deelnemers hebben wij soep en broodjes

Presentatie van het plan:
Op dinsdag 17 oktober presenteert IS Maatwerk in basisschool Villa Nova het
voorstel voor het stedenbouwkundigplan De zaal is open vanaf 19.15 uur.
De presentatie begint om 19.30 uur.
18.45 uur
3e serie workshops ‘Op de kaart zetten’
Deze workshops borduren voort op de eerdere workshops en bieden de
mogelijkheid om een nieuwe bijdrage te leveren.
C1
C2
C3
C4
C5

De Terpen een duurzame buurt
Openbare ruimte, voorzieningen en ontmoeten
Hoe moet de terp eruit zien en parkeren bij de terp
Verbinding met de omgeving
Uw woonwensen, woningtypes, architectuur en speciale woongroepen

20.00 uur
4e serie workshops ‘Op de kaart zetten’
Deze workshops borduren voort op de eerdere workshops en bieden de
mogelijkheid om een nieuwe bijdrage te leveren.
D1
D2
D3
D4
D5
D6

De Terpen een duurzame buurt
Openbare ruimte, voorzieningen en ontmoeten
Hoe moet de terp eruit zien en parkeren bij de terp
Verbinding met de omgeving
Uw woonwensen, woningtypes, architectuur en speciale woongroepen
Hoe verder

21.00 uur

Afsluiting

Ontwerpfestival ‘Ontwerp je terp!’
is een initiatief van gemeente Kampen, BPD en BEMOG en wordt
georganiseerd door IS Maatwerk.

U hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn. U kunt komen en gaan wanneer u wilt.
Ook als dat betekent dat u halverwege een workshop inhaakt. De hele tijd of maar even: u bent welkom!

