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TABEL FASEN - TIJDSCHEMA BLOESEMBOSBERG SPECIAAL
 ׀Verklaring:
??? ׀
(nog) niet ingevuld / (nog) niet noodzakelijk)
 ׀XXX (nog) niet ingevuld / wel noodzakelijk)
No

door Kernteam Bloesembosberg - Steller: J.S.

 ׀Opmerking fasen inbreng door:
v. 20210524
 ׀Kernteam - maximaal bij fase 01 (PS) en elke volgende fase geleidelijk afnemend tot nul na fase 8 (DO) => WEL behulpzaam bij aanplant bomen
 ׀Gemeente - toenemende ondersteuning vanaf fase 03 (PvA) tot maximaal vanaf fase 07 (VO) en vanaf fase 10 (MJO) - zonder kernteam.

INHOUD PER FASE

* in deze regel planning bovenin streefdatum en
onderin datum gerealiseerd per fase-onderdeel

01 = PS
Probleemstelling

02 = BS
Behoeftestelling

03 = PvA
Plan van
Aanpak

04 = PvW 05 = VP
Programma Vlekken
van Wensen Plan

06 = SO
Structuur
Ontwerp

07 = VO
Voorlopig
Ontwerp

08 = DO
Definitief
Ontwerp

09 = RUIT 10 = MJO
Realisatie
Meer Jarig
Uitvoering Onderhoud

A

B

C

D

G

H

J

K

apr2020
24 apr 2020

juni 2020
14 mei 2020

sep 2020
18 juni 2020

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

9nov2019
(Hans/Joyce)

18dec2019
(Bewoners)

dec 2019
7 jan2020

???
9mrt 2020

18dec2019 Kernteam
Tek.+Foto's 7 jan 2020

18dec2019
7 jan 2020

Aanzet tot
18dec2019

7 jan 2020

7 jan 2020

A

Degradatie en waardevermindering van hele omgeving door
stelselmatig verwijderen van grote aantallen bomen Bloesemberg
tot onherkenbaar groen veld en er nauwelijks nog wat over is. (PS)

B

Wensen door bewoners - Globaal op situatietekening ; (BS)
Vraag aan gemeente om rehabilitatie => alle bomen en groen terug

C

Wethouder + Ambtenaren + Bewoners +>
Kernteam trekt initiatief naar zich toe (PvA)

D

Situatietekening 1:500 - Indeling in hoofdlijnen
Wensen bewoners dec 2014 en dec 2019 door Kernteam vertaald in PvW

E

Vlekkenplan VP
Eisen: Haalbaarheidsonderzoek en Controle per fase
- voorwaarden van gemeente + - participatie bewoners

???
???

???
???

Vlekkenplan VP
Financieel: Onderzoek en Controle Budget per fase door:
- budget gemeente +- externe financiering sponsoring

???
???

XXX
XXX

F

G

H

J

E/F

18dec2019
5 feb2020

1:500

XXX
XXX

1:500

XXX

Situatietekening - definitieve gedetailleerde invulling (DO-fase)
door Gemeente i.o.m. Kernteam
- groepen kinderen 1-4 en 4-8
- bomen met soortaanduiding, afmetingen en aantallen en plaatsing
- in buitenranden
- in bosgebied
- afwerking/begrenzing buitenranden
- paden en toegangen en terreinafscheidingen
- met omschrijving hoeveelheid en materiaalsoort
- rek. houdend met voertgn tbv onderhoud en watervoorziening
- aangeven in situatie met omschrijving van:
- speeltoestellen (soort en aantallen)
- zandbak (grootte en materiaal, omranding en invulling )
- verhardingen m2 (grootte en materiaal)
- gazon afmeting en grassoort
- heesters en struiken soort en aantallen
- bloemenweide soort en m2
- verlichting aantallen bestaand / nieuw? met type-omschrijving
- vuilnisbakken aantallen type soort en plaats
Compleet met volledig uitgewerkte tekening, totale kostenraming en bestek
* Alternatief => Voorstellen toevoeging Nieuwe Elementen (zie lijst ANE)

L

Langere termijn - MJO (Meer Jarig Onderhoud)
Van 2008-2020 is het aantal bomen aanzienlijk verminderd.
Kernteam vertrouwt er nu op dat de gemeente:
- periodiek onderhoud pleegt op en aan het hele veld.
- kaalslag zal vermijden.
- zieke/dode bomen en struiken tijdig en gefaseerd vervangt.
- de bewoners tijdig informeert bij noodzakelijk grote veranderingen.

2021 tot
2051

1:500
Bewoners

Situatietekening - Hoofdstructuur nadere omlijnde invulling (VO-fase)
- groepen kinderen 1-4 en 4-8
- bomen in bosgebied en buitenranden aanduiding soorten en aantallen
- begrenzing buitenranden
- paden en toegangen en terreinafscheidingen
- > globaal opnemen van:
- speeltoestellen
- zandbak
- verhardingen
- gazon
- heesters en struiken
- bloemenweide
- verlichting bestaand / nieuw?
- vuilnisbakken
* Alternatief ? voorstellen toevoeging Nieuwe Elementen (zie lijst NE)

Onderdelen in fase 09= RUIT (Realisatie / Uitvoering.
deze fase geheel door de Gemeente
Aanbesteding
Financiering
Opdracht
Uitvoering *)
Controle
Nazorg
* Kernteam verleent hulp (menskracht) bij aanplant bomen/struiken
in eerste periode 2020-2021

L

ca. 2008
tot 2019
met Foto's

Situatietekening - Hoofdstructuur invulling in grote lijnen (SO-fase)
- groepen kinderen 1-4 en 4-8
- bosgebied soorten bomen en groepen
- begrenzing buitenranden
- paden en toegangen en afscheidingen
- tereinverlichting

K

dec/jan

1:200
XXX

XXX

XXX
1:200
XXX

XXX
X
X
X
X
start
grondwerk
1 dec 2020

06-03-2021
start
onderhoud
1e DOEochtend

ALTERNATIEF: LIJST NIEUWE ELEMENTEN - ter overweging en nader onderzoek:
Informatiebord bij ingang - met naam van het veldje tekst over ontstaan, namen van bomen en planten en dieren en voorwaarden voor gebruik en reclame voor sponsors
Totempalen / Creatieve Kunstwerken / Spelementen
Vlaggenmast in grote tractorband met afrikaantjes/lavendel
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