
 

 

Samenvatting digi-event 30 juni 2020 

Op 30 juni 2020 heeft het 2e digi-event De Hem plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd het 
eerste schetsontwerp stedenbouwkundigplan gepresenteerd.  

Aanleiding 
De aanleiding voor dit event was om alle belanghebbenden en andere geïnteresseerden voor De 
Hem mee te nemen in de planontwikkeling. Dit was het moment dat we een vertaling konden laten 
zien van de inspiratiekaart (gepresenteerd op 8 mei 2020 via digi-event) naar een eerst 
schetsontwerp.   

Het eerste schetsontwerp is de vertaling van de eerdere opgehaalde informatie en suggesties 
tezamen met de inspiratiekaart vertaald naar een globale ruimtelijke verkenning waarin de 
structuren voor wonen, wegen, groen en water zichtbaar worden gemaakt.  

Daarnaast was het ook onze bedoeling om af te tasten hoe er op dit eerste concept gereageerd 
werd. Gaan we met z’n allen de goede kant op.  

Verloop van het event 
Voorafgaand was er weer een video beschikbaar gesteld op de website waardoor deelnemers zich 
alvast konden laten informeren voorafgaand aan het event.  

Deze keer hebben we voor een live-zoommeeting gekozen met alle deelnemers. Voordeel hierbij was 
dat aanwezigen direct vragen konden stellen i.p.v. via een chatfunctie en panel zoals we hadden 
gedaan bij het eerste digi-event.  

Na het plenaire gedeelte konden aanwezigen in groepen in gesprek over het voorliggende 
schetsontwerp stedenbouwkundigplan. We hadden hiervoor 4 onderwerpen aangedragen. 
Voorafgaand kon iedereen aangeven over welke onderdelen ze mee wilden praten. Er waren 2 
rondes. De rondes werden begeleid door een voorzitter.  

1. Ecologie en groen 
2. Omwonenden 
3. Toekomstige bewoners 
4. Gebruik en reactie (verbindingen) 

Samenvatting deelsessies 

Hieronder een overzicht van de meest gemaakt opmerkingen door de deelnemers per onderwerp 
wat ze wilden meegeven aan de projectgroep. 

1) Ecologie en groen 
- In de enquête zijn 5 soorten groen bevraagd. Alle soorten groen wordt door invullers 

enquête gewaardeerd. 
- Maak gebruik van de waarden die er nu zijn. Biodiversiteit, natuurlijke oevers 
- Voorkom versnippering in groen 
- Trek de plasdras door 
- Maak gebruik van de Hounspolder 

 
2) Omwonenden 
- Houdt afstand van de huidige bebouwing 
- Geef duidelijkheid over de inrichting van het groen tegenover de Wergeasterdyk 



 

 

- Doortrekken groenstructuur vanaf Wurdumerfeart naar Wergeasterdyk 
- Hoe kun je vaarbewegingen bij de haven indammen?  
- Aangrenzende bebouwing Hounspolder uitdunnen/andere doelgroepen i.v.m. rust 

 
3) Toekomstige bewoners 
- Vrijheid in de soort woningen, ga hier creatief mee om (Techum) 
- Zelfvoorzienend wonen 
- Ook in tussenstraatjes aandacht voor groen, niet te veel verstening 
- Waarom is het zo lastig om groen te creëren, waarom geen harde afspraken over maken. Je 

kunt woningeneigenaren niets opleggen qua tuininrichting. Voorbeeld Unia (bredere hagen 
en nestkastjes). Mogelijk ombuigen naar een randvoorwaarde? 

- Vroegtijdig aanplanten van het groen. 
- Waar komt de ontsluiting? Doortrekken van Sudertrimdielsdyk. Geen auto verbinding tussen 

De Hem en de Wergeasterdyk.  
- Wat spreekt je aan in dit plan? Specifiek gekozen voor Tiny Houses, daar zijn hier 

mogelijkheden voor. 
- Groen deel collectief en openbaar maken, gemeente onderhouden.  
- Timmer het beeldkwaliteitsplan niet helemaal dicht, maak het plan flexibeler. 
- Mensen met een smalle beurs moeten hier ook welkom zijn en zich welkom voelen. 

 
4) Gebruik en recreatie (verbindingen) 
- Fietsverbinding naar Wergeasterdyk: komt nu al veel langs naar de stad. Maak bredere 

fietspaden i.v.m. hoeveelheid fietsers, snelheid en corona afstand houden. 
- Gebruik de ruimte voor het parkachtige groen/ een soort van wijkpark. 
- Groen is opgeborgen achter de woningen in het centrum. Maak kortere rijen, meer 

doorkijkjes. Minder lange rijen woningen.  
- Zorg voor buitenruimte, mensen hebben dit door corona meer nodig. Voldoende ruimte voor 

voetgangers en fietsers (breder?), ruime bergingen om vervoersmiddelen te kunnen stallen 
als je dit wilt promoten.  

- Doe geen fietsroute door de hounspolder. Kijk naar een alternatief.  
- Is er ook een zwemwater mogelijk? 
- Ik wil graag afwisseling tot open en dichter beplant. Bestaande natuurwaarde laten 

terugkomen. Verwilderd en verruigd. Ecologische waarde komt zo tot zijn recht.  
- Gebruiksgroen en toegankelijk vanuit de natuurlijke waarden. Denk aan huidige fauna en 

flora. Uitdrukkelijk hoe het oorspronkelijk was  

 

Samenvattend 
Al met al kijken we terug op een geslaagd event. Mede omdat we van verschillende deelnemers 
terugkregen dat ze overwegend positief verrast waren over de vertaling van de eerder 
gepresenteerde inspiratiekaart naar deze eerste schets. Daarnaast gaven mensen aan dat ze het 
prettig vonden dat we in kleinere groepen in gesprek konden. Dat gaf een kader en mensen vonden 
het overzichtelijker. Daarnaast hebben we uiteraard de mogelijkheid geboden om nog na het event 
met reacties en/of input te komen voor de verdere invulling. Daar is nauwelijks gebruik van gemaakt.  

 

 


