


Julianastraat Hoogezand
Martina Hoogerhuis



Badweg Meeden
Luppo Kruizinga



Westerpark Hoogezand
Henry Cornelissen



Julianastraat Hoogezand
Lo

catie



Julianastraat Hoogezand
P

lan



Julianastraat Hoogezand
R

esu
ltaat



Julianastraat Hoogezand
R

esu
ltaat



Julianastraat Hoogezand
R

esu
ltaat



Badweg Meeden
Lo

catie



Badweg Meeden

Zaagplan bosstrook westkant Badweg te 
Meeden, opgesteld door de Boermarke
groep van de dorps coöperatie Meeden.
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Badweg Meeden
Huidige situatie:
De bosstrook westkant Badweg ligt pal achter de inmiddels gesloten 
bebouwing aan de Badweg te Meeden, die een verbinding vorm 
tussen de Hereweg en de Beneden Veensloot met een lengte van ca. 1 
km. 

Biodiversiteit

Benadrukken 
cultuurhistorische 
waarde
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Badweg Meeden

Wegnemen van de 
overlast voor de 
aanwonenden

Planning:
De totale uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden 
zal naar onze inschatting 1,5 zaagseizoen in beslag gaan 
nemen( 2018-2019= ½ seizoen en 2019-2020= 1 seizoen) 
dus in het voorjaar 2020 moet het noordelijke perceel 
gereed zijn.

U
itgan

gsp
u

n
ten



Westerpark Hoogezand
Lo

catie



Bewonersvereniging Westerpark
• oprichting vanuit zorggevoel/tegenstem 

plan Noppert aan de Kerkstraat in 2006;
• vereniging met kerntaken: schoon, heel, 

veilig met elkaar, geen feestjes of vertier;
• visie: Bewaken van de gedachte/ontwerp 

van het ‘Engels landschapspark’ door 
kwalitatief hoog niveau van onderhoud. 

• In het groenplan komen, in overleg tussen 
burger en overheid proces en uitvoering 
samen.

Westerpark
• Het oudste park van HS uit 1917;
• Interferentie in o.a. de jaren:  1950, 

1980, 2022?
• Het woongebied kent geen 

bescherming/status
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Procesgang
• contact met afdeling onderhoud HS (schoon);
• contact gezocht met gebiedsregiseurs wethouders (heel);
• organiseren kennismaking met wijkagent (veilig);

Resultaat
• eerst dictaat vanuit de gemeente maar veranderd door begrip, kennis en inzicht 

in meer diversiteit en ruimte voor keuze;
• wijze communicatie is beter geworden, soms is grip op ‘uitvoerders’ lastig te veel 

schijven. Allen hebben juiste intenties;

Voorbeelden
• veiligheid in buurt; parkeren nabij school,  aanbrengen verlichting op duistere 

plekken, verwijderen bankjes;
• bomenkap in buurt; invulling bomen (soort afmeting) ->voorstel/keuze aan 

bewoners
• bordjes hondenpoep, levering door gemeente, ophangen door leden/bewoners
• samenwerken met gemeente ook op zaterdagen levering materiaal voor 

schelpenpaden, verwerken door bewoners 
• schoonmaak van de vijver, goed communicatieplan en voortel tot 0-meting, 

verder invulling

Aanbevelingen
• eigen belang/participatie, een ieder houdt zijn eigen straatje schoon en de 

gemeenschappelijke ruimte;
• beide partijen vinger aan de pols houden, geen onwil, maar 

tijdsplanning/prioriteit;
• continue dialoog houden, voortrekker/voorzitter binnen bestuur;
• juiste taakverdeling binnen het bestuur. Doen waar je goed in bent of dat snel 

leren.




