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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Meedhuizen spelen momenteel een aantal zaken.  Op de eerste plaats heeft het bestuur van 

dorpsbelangen Meedhuizen de wens om Meedhuizen verkeersveiliger te maken. Hiervoor is een eerste 

aanzet gegeven in de vorm van een verkeersplan. Dit verkeersplan is door dorpsbelangen Meedhuizen 

opgesteld en ingediend bij de gemeente Delfzijl. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van dit plan 

inmiddels een budget beschikbaar gesteld. 

 

Op de tweede plaats is er veel onderhoud nodig om de openbare ruimte weer op het niveau te krijgen 

dat met de gemeenteraad is afgesproken. Zo moet een aantal wegen in Meedhuizen worden 

onderhouden, is er een wens om de afwatering te verbeteren, moet de verlichting deels worden 

vervangen en ligt er nog een opgave voor het groen.  

 

Op de derde plaats geeft de woonvisie een goed inzicht van de wensen voor de openbare ruimte in 

Meedhuizen. Daarnaast wil de stichting het dorpshuis verder ontwikkelen, is er de wens om een 

dorpsplein te creëren en willen de jongeren graag een eigen ontmoetingsplek voor hun activiteiten.  

 

Om een maximale opbrengst te creëren is ervoor gekozen om deze zaken te combineren. Hierdoor kan 

er meer worden gerealiseerd met hetzelfde budget en bovendien geeft een gezamenlijk aanpak minder 

overlast bij de uitvoering.  

1.2 Aanpak 

Het project treft de inwoners direct in hun dagelijkse leefomgeving. Naast de inwoners van Meedhuizen 

zijn er nog veel andere gebruikers van de openbare ruimte zoals de agrariërs, de hulpdiensten, 

openbaar vervoer en de minder zichtbare partijen zoals nutsbedrijven en het waterschap. Kortom er zijn 

veel stakeholders, die gebruik maken van de openbare ruimte. Alleen daarom al is transparantie een 

must.  

Door projectmatig te gaan werken is op voorhand maximale transparantie over wat, waarom en 

wanneer er iets wordt gedaan. En ook wie een zware stem heeft bij de plannen en wie alleen op de 

hoogte moet worden gehouden. Daarom wordt dit project professioneel projectmatig opgepakt. Dat 

houdt in dat er zeven fases worden doorlopen. Elke fase wordt, met een goedkeuring van de 

opdrachtgever, afgesloten met een beslisdocument en de volgende fase wordt gestart met een 

startdocument.  

 

De verschillende fases zijn: 

1. Initiatieffase 

2. Definitiefase 

3. Programmafase 

4. Ontwerpfase 

5. Voorbereidingfase 

6. Realisatiefase 

7. Nazorgfase 
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2 Projectopdracht 

2.1 Doel 

Met dit project willen we de leefbaarheid in Meedhuizen vergroten en verankeren. Om dit te bereiken is 

een aantal projectspecifieke doelen geformuleerd. 

  

Primair 

1. Verkeersveiliger maken van Meedhuizen 

2. Wegwerken onderhoudsopgaaf in Meedhuizen 

3. Bijdragen aan uitvoering woonvisie 

 

Secundair 

a) Aantrekkelijkere openbare ruimte 

b) Bewoners meer verantwoordelijk voor openbare ruimte 

c) Meer sociale gebondenheid 

d) Tegenhouden krimp 

2.2 Projectresultaat 

Een veilige en goed onderhouden openbare ruimte in Meedhuizen, die qua inrichting voldoet aan de 

wensen van de stakeholders van Meedhuizen en toekomstbestendig is.  

2.3 Projectafbakening 

2.3.1 Wat hoort er wel bij 

 

Verkeersplan Dorpsbelang 

1. Herinrichting Hoofdstraat tussen de brug en Schapenbulterweg. 

2. Herinrichting Cereslaan.  

3. Laatste deel voetverbinding langs Meedhuizerweg voor het dorpsommetje. 

 

Onderhoud wegen 

Verbeteren van de verharding binnen de werkgrens zoals hieronder is aangegeven.  

  

 

- Meedhuizerweg geheel (groot onderhoud/ rehabilitatie) 

- Hoofdstraat van brug tot Schaapbulterweg (groot onderhoud/ rehabilitatie) 

- Kerkweg van Hoofdstraat tot 50m1 (groot onderhoud/ rehabilitatie) 

- Essenweg van Hoofdstraat tot komgrens (groot onderhoud/ rehabilitatie) 

- Cereslaan geheel (groot onderhoud/ rehabilitatie) 

- Asfalt deel parkeerterrein voetbal (Meedhuizerweg) (groot onderhoud/ rehabilitatie) 

- Steeg tussen Hoofdstraat en Cereslaan (groot onderhoud/ rehabilitatie) 

- Oprit naar waterschapsterrein vanaf Cereslaan (groot onderhoud/ rehabilitatie) 
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Onderhoud openbare verlichting 

- Het vervangen van de verlichting aan de Meedhuizerweg, Hoofdstraat van brug tot Schaapbulterweg, 

de Kerkweg vanaf Hoofdstraat tot 50m1 en de Essenweg van Hoofdstraat tot de komgrens.  

- Het verbeteren van de lichtkwaliteit passend bij het verlichtingsbeleid van Delfzijl. 

 

Onderhoud watergerelateerde zaken 

- Geen werkzaamheden.  

 

Onderhoud groen 

- Verbeteren van de groene afwerking binnen de werkgrens zoals hieronder is aangegeven. 

 
- Aanpak groenvoorzieningen langs de aan te pakken wegen (bermen en groenstrookjes)  

- Aanpak groenhoekje Hoofdstraat – Cereslaan. 

- Aanpak essentaksterfte 

- Aandacht voor opzettelijke vernielingen van het groen(bermen en bomen � round-up?) en overlast 

van plaatselijke pluisjes en torren 

 

Onderhoud riool 

- Cereslaan: Aanleg hemelwaterafvoer en afkoppelen woningen aan Cereslaan. 

- Waar noodzakelijk lokale reparaties riool Hoofdstraat en Meedhuizerweg. 

- Waar mogelijk afkoppelen woningen, regenwaterafvoer Hoofdstraat. 

 

Verkeer 

- Verbeteren uitstraling 30 km/uur gebied binnen de kom. 

- Verbeteren relatie parkeren en voetgangers. 

- Verbeteren overzicht kruispunten. 

 

Spelen 

- De huidige speelvoorzieningen voldoen. Er zijn geen specifieke werkzaamheden gepland.  

 

2.3.2 Wat hoort er niet bij 

Herinrichting overige terreinen 

- Aanpak particuliere terreinen/ tuinen 

- School 

- Kerk 
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Onderhoud wegen 

- Alle verharding buiten de werkgrens. 

 

Onderhoud water gerelateerde zaken 

- Onderhoud brug 

- Onderhoud beschoeiing 

- Bagger/ maaien 

- Onderhoud steigers 

 

Onderhoud groen 

- Onderhoud eerste jaar  

- Inboet  

 

Onderhoud riool 

- Vervangen overige riolering 

 

Overige 

- Versterkingsopgave 

- Windmolens  

2.3.3 Wensen  

Het project "Meedhuizen, Verkeer en meer" kenmerkt zich doordat verschillende opgaven zoveel 

mogelijk tegelijkertijd worden opgepakt. Dat houdt ook in dat de grens tussen "wat hoort er wel bij" en 

"wat hoort er niet bij", vooraf niet zo scherp kan worden getrokken. Opgaven die er wel liggen, maar 

waarvan nog niet geheel scherp is of ze realistisch zijn en waarvan op voorhand geen belofte kan 

worden gedaan of ze daadwerkelijk tot uitvoering komen, zijn onder het kopje wensen verzameld. Deze 

wensen zijn in de onderstaande drie categorieën onderverdeeld: 

 

Reële wensen 

Alle hieronder genoemde wensen worden in de ontwerpfase meegenomen. Mocht blijken dat er 

financiële ruimte is, dan wordt in overleg met het dorp bepaald welke wens wordt uitgevoerd. 

1. Aanpak Dorpsplein voor de herberg. 

2. Creëren "eigen" plekje jeugd. 

3. Onderzoek extra bluspunten. 

4. Verbeteren picknicklocatie (Hoofdstraat 66 en Maarlaan 2). 

5. Dorpsommetje westzijde vervolmaken, door pad langs bomensingel en pad langs kanaal. 

6. Verbeteren uitstraling glasbak. 

7. Verbeteren uitstraling bestaande particuliere steigers. 

 

Vóór ontwerpfase afweging maken om mee te nemen of niet 

De(tijds) impact van de hieronder genoemde wensen zijn groot. Daarom moet voor de ontwerpfase 

helder zijn of het onderdeel gaat uitmaken van het project of niet. Mocht blijken dat het een reële 

kans is én er financiële ruimte is, dan wordt in overleg met het dorp bepaald welke wens wordt 

uitgevoerd. 

8. Aanleg glasvezel. 
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9. Voorbereiding gasloos bouwen. 

10. Bestaand fietspad (parallel aan) Meedhuizerweg  (asfalt) verbeteren. 

 

Zonder externe financier niet reëel 

Alle hieronder genoemde wensen hebben een zeer grote financiële impact. Mocht blijken dat externe 

financiering mogelijk is, dan wordt  in overleg met et dorp bepaald welke wens wordt uitgevoerd. 

11. Aanleg strand 

12. Fietspad vanaf de Maarlaan, langs het kanaal, naar Delfzijl 

13. Haven met nieuwe woningen ten westen van Meedhuizen 

14. Twee keer voetgangers-/fietsbrug over afwateringskanaal t.b.v. dorpsommetje 

15. Aanleg seniorenwoningen 

16. Trailerhelling 

17. Nieuwbouw einde Maarkampen 

2.4 Uitgangspunten project 

- Deadline uitvoering gereed februari 2020 

- Inbreng budget gemeente 1,85 mln. 

- Maximale tevredenheid inwoners Meedhuizen 

- Maximale tevredenheid overige gebruikers van de openbare ruimte 

2.5 Opdrachtgever en projectleider 

De bestuurlijk opdrachtgever is wethouder J. Menninga. 

De ambtelijk opdrachtgever is Arjen Luinenburg. 

De projectleider is Rients E. Turkstra. 
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3 Plan van aanpak gehele project  

Zoals beschreven wordt het project op een projectmatige wijze aangepakt. Dat houdt onder andere in 

dat er zeven fases worden doorlopen. In onderstaande paragraaf worden alle zeven fase kort toegelicht. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de komende fase (definitiefase samen met de programma fase) verder 

uitgewerkt. 

  

1. Initiatief fase 

Het initiatief van dit project is er al. Vanuit het dorp ligt er al een verzoek voor het uitvoeren van het 

verkeersplan. En vanuit de beheeropgaaf is al een eerste aanzet gegeven voor de 

onderhoudswerkzaamheden. Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad  ingestemd met een extra 

krediet van 213.000 euro om de wensen vanuit het dorp Meedhuizen mee te kunnen nemen in de 

planvorming voor de aanpak van de openbare ruimte. Door dit raadsbesluit is er ook bestuurlijk 

draagvlak en bestuurlijke prioriteit voor dit project. De initiatieffase is daarmee gereed. 

 

2. Definitiefase 

Bij de definitiefase wordt het project gedefinieerd: 

- Wat is het doel van het project en wat is het resultaat; 

- Wat hoort wel bij het project en wat niet; 

- Wie is de opdrachtgever, wie is de opdrachtnemer; 

- Hoe zit de projectstructuur in elkaar; 

- Welke inzet wordt van iedereen verwacht.  

Ook wordt er een stakeholders analyse gemaakt om inzichtelijk te maken wie (mede) beslisser is en wie 

alleen op de hoogte moet worden gehouden. Ook wordt het proces om de doelstellingen te halen (plan 

van aanpak) nader omschreven. Tijdens de definitiefase wordt een eerste inventarisatie uitgevoerd naar 

de kwaliteit van alle onderdelen.  

 

3. Programmafase 

In de programmafase wordt het programma van eisen (PvE) opgesteld. In het PvE staat ten minste 

omschreven wat de dromen zijn van de inwoners, wat de eisen en randvoorwaarden vanuit 

stedenbouwkundig perspectief en vanuit het landschap, zijnen de technische eisen en randvoorwaarden 

(in termen van prestaties en capaciteit). Het PvE wordt vertaald in een ruimtelijk concept. Dit concept 

verbeeldt de doelen voor het project zelf, de verbanden met andere projecten en toekomstige wensen. 

Het schetst het kader en de ruimtelijke benaderingswijze voor de opgave. In deze fase wordt ook 

onderzocht wat de van toepassing zijnde wetten zijn en, waar mogelijk, worden onderzoeken (o.a. 

milieu) uitgevoerd. Ook worden de financiële kaders verder verfijnd en wordt een de planning op 

hoofdlijnen aangegeven. Op basis van voorgaande wordt een eerste grove raming uitgevoerd op basis 

van eenheidsbedragen en worden subsidiemogelijkheden onderzocht. Ook wordt een mogelijke 

samenhang met andere projecten en werken concreet in beeld gebracht. De daaruit voortkomende 

kansen worden omschreven en afgewogen. 
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4. Ontwerpfase 

In de ontwerpfase worden de eerste lijnen echt op papier gezet en wordt voor het eerst concreet 

gesproken over de toe te passen materialen. Via schetsontwerp en een voorlopig ontwerp wordt 

gewerkt aan een definitief ontwerp. In een definitief ontwerp staat het eindbeeld vast, is het ontwerp 

maatvast ingetekend op een betrouwbare ondergrond, zijn alle belangrijke profielen en details 

esthetisch uitgetekend, is het straatmeubilair en de beplanting bepaald en wordt de werkgrens definitief 

vastgesteld. Ook de consequenties voor beheer (areaal verschuiving) worden vastgelegd. Mocht blijken 

dat er onvoldoende budget is om het plan uit te voeren, dan moet de meerwaarde van het ontwerp bij 

de gemeenteraad worden aangegeven. De gemeenteraad weegt dan af of deze meerwaarde voldoende 

prioriteit heeft voor uitvoering (meer budget beschikbaar stellen). 

 

5. Voorbereidingsfase 

In de voorbereidingsfase wordt als eerste het definitief ontwerp omgezet naar een technisch ontwerp. 

Het verschil met het definitief ontwerp is dat bij een technisch ontwerp de NAP hoogtes nauwkeurig in 

beeld worden gebracht, de exacte locatie van de kolken worden vastgesteld, dwarsprofielen en details 

technisch worden uitgewerkt (opbouw van de ondergrond, exacte ligging kabels en leidingen etc.), etc. 

etc. Tijdens deze fase worden ook de vergunningen aangevraagd. Het technisch ontwerp wordt in 

samenwerking met  het ontwerpteam verder vertaald naar een definitief bestek of werkomschrijving en 

het uitvoerende deel wordt definitief gegund. 

 

6. Realisatiefase 

Tijdens de realisatiefase wordt het werk fysiek uitgevoerd. De aannemer maakt het werk, zoals dat in de 

voorgaande fases is afgesproken. Ook werken van derden, die hier moeten plaatsvinden, worden in 

overleg uitgevoerd. Hier kan worden gedacht aan kabel- en leidingwerkzaamheden. De realisatie fase 

wordt afgesloten met de eindoplevering. 

 

7. Nazorgfase 

Tijdens de nazorgfase, ook wel de beheerfase genoemd, worden de aanpassingen in de openbare ruimte 

verwerkt in de beheersystemen en, waar nodig, worden ook de onderhoudsbudgetten aangepast. Na 

twee jaar wordt een evaluatie gehouden, waarbij vooral wordt gekeken of het beoogde doel uit de 

definitiefase is behaald. Uiteraard worden verbeterpunten op gebied van proces ook besproken. 

Daarmee kan een volgend project nog beter worden doorlopen. 

3.1 Projectfasering 

 

Fase Planning gereed 

1 Initiatieffase Gereed 

2 Definitiefase + 3 Programmafase Bouwvak 2018 

4 Ontwerpfase Kerst 2018 

5 Voorbereidingfase April 2019 

6 Realisatiefase Medio 2019 

7 Nazorg n.v.t. 
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3.2 Financiën 

3.2.1 Beschikbaar budget 

Voor het project "aanpak openbare ruimte Meedhuizen" zijn diverse budgetten beschikbaar en gelabeld 

specifiek voor dit project. Tijdens elke volgende fase wordt opnieuw gecheckt of de bedragen nog 

realistisch zijn. De projectleider is budgethouder conform de regeling budgethouderschap Delfzijl. 

 

In onderstaande tabel zijn de budgetten in beeld gebracht.  

stand 14-5-2018       

Discipline  beschikbaar   Toelichting 

  incl. VAT + Onvoorzien     

Wegen  €                  970.000  
 

*1  
gelabeld tbv Meedhuizen uit invest.programma asfalt 

Wegen (T1)  €                  326.000  
 

*2  
voorstel verschuiving binnen asfaltprogramma (T1) 

Riool  €                  162.000  
 

*1  
Inv. riolering conform B&W voorstel / watertakenplan 

openbare verl. (vervangen)  €                    25.000  
 

*1  
gelabeld t.b.v. Meedhuizen uit investeringsprogramma 

ovl 

openbare verl. (aanp. naar beleid)  €                    35.000  
 

*2  
voorstel verschuiving binnen ovl. programma 

Groen   €                  112.050  
 

*2  
wordt via kadernota aangevraagd 

Bewonersinitiatief  €                  213.000  
 

*1  
reserve krimpgelden 2017 raadsbesluit dec. 2017  

Subtotaal  €               1.843.050      

*1 totaal definitief beschikbaar  €               1.370.000  
 

  

*2 totaal  nog niet definitief beschikbaar  €                  473.050      

3.2.2 Raming  

De feitelijke uitvoeringskosten worden op basis van kengetallen geraamd op 1,55mln. De overige kosten 

(voorbereiding, toezicht, onvoorzien) op 0,3mln. De totale kosten worden daarmee in dit stadium 

geraamd op 1,85mln (exclusief btw).  

Gedurende het project worden de ramingen steeds nauwkeuriger. Mocht blijken dat de verwachte 

kosten hoger worden dan het beschikbare budget, dan wordt op dat moment door de stuurgroep 

besloten of er extra budget wordt aangevraagd of dat het ontwerp moet worden versoberd. 

 

In de raming (en budget) zijn de kosten voor de inhuur van de externe projectleider en de 

communicatieve ondersteuning, niet inbegrepen. Hiervoor zijn separate budgetten beschikbaar.  

3.2.3 Subsidie 

Tijdens deze fase wordt onderzocht of er subsidiemogelijkheden mogelijkheden zijn. Beschikbare 

subsidies zullen, mits passend binnen de subsidievoorwaarden, als dekking worden ingezet voor het 

totaal benodigde projectbudget (€ 1.843.050).  
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4 Plan van aanpak definitie- en programmafase 

Het idee om de openbare ruimte in Meedhuizen aan te pakken is niet nieuw. Er zijn al concrete stappen 

gezet. Dorpsbewoners hebben een themagroep opgericht. De gemeenteraad heeft al een budget 

toegewezen, er zijn al onderzoeken uitgevoerd naar de huidige toestand. Er ligt al een aanzet voor de 

werkgrenzen en er is een projectblad opgesteld. Ook is besloten het werk projectmatig op te pakken. 

Zowel vanuit de definitiefase als vanuit de programmafase, ligt een aantal zaken klaar. Daarom worden, 

in dit project, de definitiefase en de programmafase samengevoegd tot één fase. Hierdoor wordt er 

(tijds)efficiënter gewerkt. 

4.1 Doel definitiefase en de programmafase 

Duidelijkheid krijgen over  

1. de aanpak van het project; 

2. de betrokken spelers; 

3. de zachte en harde kaders, wensen, eisen en uitgangspunten ; 

4. de wijze van aanbesteden. 

4.2 Beoogd resultaat definitiefase en de programmafase 

1. Plan van aanpak 

2. Programma van eisen 

3. Stakeholdersanalyse 

4. Risicoanalyse 

5. Plan van aanpak volgende fase 

4.3 Beschrijving werkzaamheden definitie- en programmafase 

4.3.1 Projectstart up 

Deze fase start met een brede projectstartup. Dit wordt gedaan om de scope breed op te halen, maar 

ook andersom: duidelijk maken aan iedereen wat de scope is. Bij de startup wordt aan de opdrachtgever 

gevraagd wat hij voor doel voor ogen heeft. Aan het eind van de startup wordt aan de opdrachtgever 

gevraagd of hij achter de hoofdlijn van de aanpak staat. 

Bij de projectstartup schuiven zowel collega's van interne afdelingen, als bewoners als andere 

stakeholders aan. Tijdens de projectstartup wordt onder andere de stakeholdersanalyse opgezet, wordt 

de risicoanalyse aangevuld/ aangepast en wordt er voldoende input gegeven om het (dit) plan van 

aanpak definitief te maken. Ook word in deze grote groep gezocht naar samenhang met andere 

projecten/werken.  

 

4.3.2 Inventarisatie bestaand  

Er wordt gewerkt naar een nieuwe omgeving. Om te kunnen bepalen wat daar voor nodig is moet ook 

inzichtelijk zijn hoe de huidige toestand is. Daarvoor moet een inventarisatie plaatsvinden. De 

inventarisatie wordt, waar mogelijk, door interne collega's uitgevoerd. Waar de kennis of de capaciteit 

ontbreekt, wordt deze ingehuurd. Bij de inventarisatie moet minimaal worden onderzocht: 
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• Kwaliteit en soort wegen;  

• Kwaliteit en soort riool; 

• Kwaliteit en soort openbare verlichting;  

• Kwaliteit en soort groen; 

• Huidig bestemmingsplan; 

• Flora en fauna / ecologie; 

• Kabels en leidingen; 

• DTM; 

• Kadastrale grenzen; 

• Overige dwangpunten; 

• Milieukundige toestand ondergrond (en materialen); 

• Grondwaterstanden; 

• Ruimtelijke kwaliteit; 

• Stedenbouwkundige structuur; 

• Waardering door bewoners. 

De inventarisatie van de bestaande situatie wordt, waar mogelijk, afgerond voor de ontwerpfase. Enkele 

onderdelen worden pas uitgevoerd nadat beter bekend is waar iets gaat gebeuren en wat er gaat 

gebeuren. Hiermee worden onnodige onderzoekskosten voorkomen en kan gericht onderzoek worden 

uitgevoerd. De resultaten worden in een separaat document vastgelegd en dienen als basis voor de 

ontwerpfase.  

4.3.3 Risicoanalyse 

Het belangrijkste risico is te veel wensen en dat er te weinig budget, waardoor te veel verwachtingen 

worden geschept richting de dorpsbewoners. Alleen door intensief te communiceren en het risico te 

benoemen, is de kans te verkleinen dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. Dit vergt gedurende het 

gehele project aandacht. Alle overige risico's (zie bijlage) zijn goed beheersbaar door vooral goed te 

blijven communiceren met alle stakeholders. 

4.3.4 Stakeholdersanalyse 

Tijdens de projectstartup is een stakeholdersanalyse uitgevoerd, waarbij alle aanwezigen mee hebben 

gedacht over welke stakeholders er zijn, waar ze staan en welke rol ze hebben. Zie het volgende figuur 

hierna. 
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Enkele stakeholders staan met een gestippelde pijl ( - - - - - ->) aangewezen. Afhankelijk van hun inbreng 

in het project kan hun rol en hun invloed verschuiven. Bijvoorbeeld het café kan met eigen middelen zelf 

een project inbrengen (dorpsplein), hierdoor verandert hun rol van "meedoen", naar "meebeslissen". 

Met dit overzicht is het voor alle stakeholders helder welke positie ze hebben binnen het project. 

4.3.5 Samenhang met andere projecten/werken 

Tijdens de projectstartup is geïnventariseerd welke projecten, werken of doelen kunnen worden 

gecombineerd. Alle relevante werken zijn opgenomen in het project (zie pararagraaf2.3 

Projectafbakening). Alle werkzaamheden waar op voorhand geen financiering voor is, of die op 

voorhand nader onderzoek vereisen, zijn opgenomen in een wensenlijst (zie paragraaf Wensen). Naast 

deze wensen zijn er waarschijnlijk werkzaamheden aan kabels en leidingen. Of die er zijn en of deze 

kunnen worden gecombineerd met de uitvoering van het project, wordt in de programmafase verder 

onderzocht.  
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4.3.6 Programma van Eisen (PvE) 

Er is goed nagedacht over de praktische uitvoering van het project. Zo is vanuit dorpsbelangen een plan 

waar bepaalde zaken moet komen (zoals trottoir, groenstroken en woonerf). Vanuit beheer is een 

oplossing bedacht voor het regenwater in de Cereslaan. Wat nog onvoldoende op papier staat, is de 

gedachte waar deze oplossingen aan bijdragen. In het PvE wordt in beeld gebracht wat de wensen en 

eisen zijn. Niet in termen van oplossingen voor vragen, maar in termen van wensen en vereisten zoals:  

"de weg moet geschikt zijn voor zwaar verkeer met een intensiteit van"… en"het moet een veilige 

inrichting hebben waar kinderen kunnen lopen", of "het moet een oud Hollandsche uitstraling 

krijgen"…of "een landbouwvoertuig moet er op een normale manier langs kunnen" en de oplossingen 

die bij deze vraagstukken horen. Door eerst in beeld brengen wat de achterliggende eisen en wensen 

zijn,  krijgen creatieve ideeën meer voedingsgrond,  waardoor een beter overwogen ontwerp kan 

worden gemaakt.    

 

Bij het opstellen van het PvE is belangrijk een beeld te krijgen wat de inwoners en gebruikers van de 

openbare ruimte willen zonder direct concreet te worden met oplossingen, zoals tegels en bomen. Om 

dit beeld te krijgen wordt een  "droomavond" georganiseerd in het dorp, met het dorp en andere 

betrokkenen. 

4.3.7 De droomavond 

De droomavond wordt op 19 juni 2018 georganiseerd  in de dorpsherberg Lanting in Meedhuizen. Doel 

van deze avond is de bewoners en gebruikers te laten nadenken over hoe ze in de toekomst de 

openbare ruimte van hun dorp zien. Ander doel is het ophalen van zoveel mogelijk informatie over de 

waardering en het gebruik van de huidige openbare ruimte en de wensen voor de toekomst.  

De avond is een combinatie van een werksessie en een wandeling door het dorp. Tijdens de werksessie 

wordt gewerkt in groepen van 4-6 personen (ongeveer tien groepen). Door in kleinere groepen te 

werken, ontstaat discussie en kan worden gezocht naar gezamenlijke doelen en mogelijke 

tegenstellingen. Aan de hand van een dorpsplattegrond worden verschillende thema’s behandeld 

(autoverkeer, fietsverkeer, wandelverkeer, verblijfskwaliteit, groenkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit). 

Hierbij wordt de bewoners gevraagd welke plekken voor hen bijzondere betekenis hebben en waarom. 

Wat zij mooi vinden en wat gevaarlijke of lelijke plekken zijn en/of welke ideeën er nog meer leven. Een 

ander onderdeel van de droomavond is het beschrijven van de gewenste sfeer in het dorp en per straat. 

 

Tijdens de werksessie wordt gevraagd samen één plek uit te zoeken, die hoog wordt gewaardeerd en 

één die echt anders moet. Op beide plekken wordt een vlag geplant en licht de groep toe waarom men 

deze plek heeft uitgekozen. 

De droomavond wordt in de herberg afgesloten.  

4.4 Wijze van aanbesteding 

Bij dit project wordt het werk anders en innovatief op de markt gezet. Al in de programmafase wordt 

aannemer geselecteerd en wordt het werk gegund, zodat de aannemer bij het eerste schetsontwerp al 

mee kan denken in praktische, slimme uitvoerbaarheid. Door juist de aannemer in een vroegtijdig 

stadium aan tafel te hebben, kunnen vragen over "wat wel kan en niet kan" ook beter vanuit de praktijk 

worden beantwoord. Hiermee wordt sneller een optimaal ontwerp gevonden. Het ontwerp wordt aan 

de voorkant helemaal uitgedacht, waardoor risico’s minimaal zijn, omdat ze samen doordacht zijn. 
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Ook worden ramingen gemaakt met een hogere betrouwbaarheid. Daarnaast kunnen in een vroegtijdig 

stadium mogelijke werkzaamheden van inwoners/ belanghebbenden op een realistische basis worden 

ingecalculeerd.  

Marktpartijen vragen naar meer ontwerpruimte met reële prijzen en de mogelijkheid om te laten zien 

wat vakmanschap is. Op deze manier wordt verwacht, dat de werkzaamheden uiteindelijk zelfs 

goedkoper uitvallen dan bij een traditionele aanbestedingsvorm. 

Op de gekozen contractvorm is geen etiket te plakken. Het is een mix van Best Value Procurement, 

alliantie en een bouwteam.” Bij de ontwerpfase is de input 50/50. Tijdens de uitvoering is een wat 

kleinere rol voor de gemeente weggelegd. Transparant werken wordt een harde eis, met een open 

boekhouding en een vaste marge voor kosten, winst en risico. De verwachting is dat voor de zomer 

voorlopige kan worden gegund. 

4.5 Planning.  

In elke fase wordt de planning bijgewerkt. Afhankelijk van de impact, wordt de opdrachtgever ingelicht. 

Bij extreme aanpassing wordt vooraf goedkeuring gevraagd van de opdrachtgever(s).  

 

Fase  Gereed 

1. Initiatieffase  Gereed 

2. Definitiefase  Voor bouwvak 2018 

3. Programmafase   Voor bouwvak 2018 

4. Ontwerpfase  Voor kerst 2018 

5. Voorbereidingfase Voor 1 april 2019 

6. Realisatiefase Voor 1 oktober 2019 

7. Nazorgfase Start na realisatiefase 

4.6 Projectorganisatie  

Voor het project “Meedhuizen: verkeer en meer” wordt een aparte projectorganisatie opgezet met als 

doel: transparantie en structuur in communicatie. In het volgende organogram is de opzet aangegeven. 
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Stuurgroep 

De stuurgroep heeft een beslissende bevoegdheid. Impactvolle zaken worden altijd door de stuurgroep 

beoordeeld en waar nodig opgeschaald naar college en/of gemeenteraad. De stuurgroep heeft ook de 

taak om aangesloten te blijven op bestuurlijk vlak.  

 

Samenstelling 

- Politiek opdrachtgever (wethouder J. Menninga) 

- Ambtelijk opdrachtgever (Arjen Luinenburg) 

- Projectleider (Rients Turkstra) 

 

Frequentie 

De stuurgroep komt ad hoc bijeen. 

 

Projectgroep 

De projectgroep is het hart van de projectorganisatie. De projectgroep bestaat uit mensen, die de 

belangrijkste componenten uit het project vertegenwoordigen. Teamleden hebben verschillende 

expertises en komen uit de ambtelijke organisatie maar ook uit van buiten de organisatie.  

Waar mogelijk wordt de projectgroep ook geselecteerd op persoonlijkheid. Immers een groep met 

alleen haantjes, of met alleen denkers,  levert een minder mooi resultaat dan een groep met een 

gevarieerde samenstelling. Het doel van de projectgroep is het afstemmen tussen de verschillende 

overleggen. 

 

Samenstelling:  

- Projectleider (Rients Turkstra) 

- 1
e
 adviseur ingenieursbureau (Martin Vroegop) 

- Ontwerper (MD landschapsarchitecten Mathijs Dijkstra) 

- Communicatie specialist (Yvonne Arnst) 

- Bewoner (Edlef Schmölzer of Frans Hetterscheid) 

- Gebiedsregisseur (Klaas Bult) 

 

Frequentie 

1x per vier weken 

 

Werkgroep Ad Hoc 

Om maar direct met de deur in huis te vallen, er is geen officiële werkgroep ad hoc. Toch wordt deze 

hier genoemd. Er zijn naast de reguliere projectoverleggen, ook enkele ad hoc overleggen. Hierbij valt te 

denken aan overleg over bijvoorbeeld financiën of communicatie 
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Werkgroep ontwerp  

De werkgroep ontwerp heeft als belangrijkste taak de dromen van de bewoners, de wensen van de 

gebruikers en de eisen van de opdrachtgevers om te zetten in beelden en vorm. Deze werkgroep wordt 

actief in de ontwerpfase. 

 

Samenstelling 

- Projectleider (Rients Turkstra) 

- Ontwerper (MD landschapsarchitecten Mathijs Dijkstra en projectontwerper) 

- Verkeerskundige (Johan Vogel) 

- Aantal bewoners (max. 8 personen, woonachtig op verschillende plekken langs het tracé) 

- Aannemer uitvoering (…nader in te vullen…) 

- Vertegenwoordiger LTO en/of Cumula 

- Verkeerspolitie (Ger Twickler) 

 

Frequentie 

Deze fase:  1x per drie/vier week (1x PvE. / 2 x SO / 2 x VO / 1 x DO = totaal ca 6 keer  

 

Werkgroep beheer 

De werkgroep beheer heeft als belangrijkste taak om de beheersbaarheid te monitoren. Uiteindelijk zijn 

het de beheerders die de belangrijkste taak hebben, namelijk: het lang mooi houden van de nieuwe 

openbare ruimte.   

 

Samenstelling 

- Projectleider (Rients Turkstra) 

- Wegen (René) 

- Riool (Andries) 

- Groen (Marcel) 

- Rayonbeheerder (Dominique)  

- Kunstwerken/ openbare verlichting (Hendrik Jan) 

- Openbare verlichting (Theo) 

 

Frequentie 

Deze fase: 1x per twee week  

 

Werkgroep uitvoering 

De werkgroep uitvoering heeft als belangrijkste taak om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Samenstelling en frequentie worden tijdens de ontwerpfase verder uitgewerkt. 

 

Klankbordgroep 

Externe stakeholders worden bij droomavonden en ontwerpavonden uitgenodigd om mee te denken. Ze 

worden via digitale nieuwsbrieven en de website op de hoogte gehouden. Daar waar nodig wordt een 

separaat overleg ingepland om de specifieke belangen (bijvoorbeeld van de nutspartijen) goed in het 

project te verwerken. Daarmee worden alle stakeholders als klankbord ingezet en is een losse 

klankbordgroep overbodig. Daarom is er in dit project bewust voor gekozen geen klankbordgroep in het 

leven te roepen. 
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5 Plan van aanpak vervolgfasen  

Bij het afsluiten van de definitiefase en programmafase wordt gelijktijdig ook een startdocument 

gemaakt voor de ontwerpfase. Hieronder wordt eerst kort herhaald wat de volgende fase inhoudt en 

vervolgens een globale indruk hoe de ontwerp fase wordt aangepakt.  

5.1 Ontwerpfase 

In de ontwerpfase wordt voor het eerst concreet gesproken over de toe te passen materialen en feitelijke 

vormgeving. Via een voorlopig ontwerp wordt gewerkt aan een definitief ontwerp. In een definitief 

ontwerp staat het eindbeeld vast, is het ontwerp maatvast ingetekend op een betrouwbare ondergrond 

en wordt de werkgrens definitief vastgesteld. Ook de consequenties voor beheer (areaal verschuiving) 

worden vastgelegd. Mocht blijken dat er onvoldoende budget is om het plan uit te voeren moet de 

meerwaarde van het ontwerp bij de gemeenteraad worden aangegeven en moet worden afgewogen of 

deze meerwaarde voldoende prioriteit heeft om uit te gaan voeren. 

 

Hoe wordt dit gedaan 

De dromen, wensen en eisen uit de programmafase worden nu, in een aantal sessies samen met de 

belangrijkste stakeholders, omgezet naar lijnen en meetbare eenheden.  Dit wordt verder uitgewerkt 

van een SO via een VO, naar een DO, waarbij elke keer wordt getoetst of we voldoende tevredenheid 

bereiken bij de bewoners en gebruikers.  

De landschapsarchitect "is in the lead". De aannemer schuift aan om de ontwerpen te toetsen op 

praktische uitvoerbaarheid. De uitwerking wordt in eerste instantie uitgevoerd door de ontwerper en 

wordt gedurende de fase overgenomen door de aannemer. 

 

Direct aan het begin van deze fase wordt een beheerparagraaf opgesteld en bijgehouden. In de 

beheerparagraaf staat wat de areaal verschuiving is, wat de financiële consequentie daarvan is, wat het 

uiteindelijke streefbeeld is (zodat het richting dit beeld kan worden onderhouden) en wat de beheer 

activiteiten tijdens de uitvoering zijn. 

 

Belangrijk onderdeel is toetsen van de haalbaarheid. Zodra het ontwerp concreet wordt en de 

materialisering duidelijker wordt, kan een goede raming worden gemaakt. Mocht uiteindelijk blijken dat 

er te veel of juist onvoldoende budget is om het ontwerp daadwerkelijk te realiseren, moeten opnieuw 

afwegingen worden gemaakt. Dit gebeurt in eerste instantie in de stuurgroep en waar nodig in het 

college of in de gemeenteraad. 

5.2 Fase voorbereiding, uitvoering en nazorg 

Wordt te zijner tijd nader ingevuld. 
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6 Communicatieplan  

6.1 Communicatiedoelstellingen 

“Meedhuizen: Verkeer en meer….” is een veelomvattend project, dat samen met het dorp wordt 

opgepakt en uitgevoerd. Doel van het project is het dorp verkeersveiliger te maken en de 

onderhoudsopgaaf van de gemeente weg te werken, waardoor de leefbaarheid wordt behouden of zelfs 

wordt vergroot. Daarnaast zijn de nevendoelen: 

- aantrekkelijker maken van de openbare ruimte ; 

- de bewoners daar meer (mede)verantwoordelijk voor maken; 

- zorgen voor meer sociale verbinding en  

- tegenhouden van krimp van het dorp. 

6.2 Kernboodschap 

De aanpak van het project “Meehuizen: Verkeer en meer…” doen we samen met iedereen die hier een 

belang heeft. 

6.3 Communicatiekalender 

Voor het project is, op basis van de planning zoals deze er nu ligt, een communicatiekalender gemaakt. 

Daarin zijn de belangrijkste communicatiemomenten opgenomen en gerelateerd aan doelengroepen en 

middelen. Deze communicatiekalender is als bijlage bij dit plan van aanpak gevoegd en wordt steeds 

geactualiseerd. 

6.4 Financiën 

Specifiek voor communicatie. 

- Ondersteuning communicatie 15.000 euro (buiten projectbudget); 

- Communicatiemiddelen zoals drukwerk, vormgeving (logo en/of huisstijl), website, nieuwsbrief, 

banners en zaalhuur: 5.000 euro (project budget). 

. 
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7 Capaciteitsplanning gemeentelijke organisatie 

 

 

De interne uren worden tegen het gebruikelijke tarief van € 89,62 per uur verrekend met het 

projectbudget. 

Activiteit Naam Afdeling Uren in 

2018 

Stuurgroep Arjen Luinenburg Stadbeheer 20 

 J. Menninga College 10 

    

Projectgroep Martin Vroegop Stadsbeheer 40 

 Klaas Bult Publiekszaken 40 

    

Werkgroep Ontwerp Johan Vogel Stadsbeheer 40 

    

Werkgroep Beheer René Braam Stadsbeheer 40 

 Andries v/d Laan Stadsbeheer 40 

 Marcel Nuninga Stadsbeheer 40 

 Dominique Ottens Beheer 30 

 Hendrik Jan van Dasselaar Stadsbeheer 30 

 Theo Wezeman Stadsbeheer 40 

    

Werkgroep Uitvoering Nader in te vullen (2019)  - 

    

Werkgroep ad hoc Ruud Smit Financiën 8 

 Ties Blaauw Stadsbeheer 8 

 Gert-Jan Hooites Samenleving & Ontwikkeling 8 

 Sarah Spinder Samenleving & Ontwikkeling 8 

 Fekko Sebens Stadsbeheer 8 

 Nader in te vullen Juridische ondersteuning 8 
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8 Bijlage 

- Risicoanalyse 

- Communicatiekalender  

 

 

 

 



 

 

 

 


