15-05-19

Plangroep AnnA
Programma Plangroep #1
19.30 uur
19.50 uur
20.00 uur
21.00 uur
21.20 uur
21.25 uur
21.30 uur

Opening en voorstellen
Programma, spelregels en werkwijze
Verdeling in werkgroepen. Inventarisatie in vijf rondes
Terugkoppeling uit werkgroepen
Afspraken voor de volgende keer
Ervaringen van vandaag
Afsluiting

Plangroep AnnA
Plangroep
• Belanghebbenden
• Toekomstige bewoners/geïnteresseerden
• Medewerkers van MRP Development, VORM Ontwikkeling, Rijnboutt
en gemeente Den Haag. Gemeente Leidschendam-Voorburg is
luisterend aanwezig.
• Gespreksbegeleiders: Bas Schoemaker, Erna van Holland, Patricia
Wiebinga, samen met facilitators van gemeente en SOZA.
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Plangroep AnnA
Voorstellen
• Tafelgenoten voorstellen en het gemeenschappelijke doel

Plangroep AnnA
Programma vanavond
19.30 uur Opening en voorstellen
19.50 uur Programma en werkwijze
20.00 uur Verdeling in werkgroepen. Inventarisatie in vijf rondes
21.00 uur Terugkoppeling uit werkgroepen
21.20 uur Afspraken voor de volgende keer
21.25 uur Ervaringen van vandaag
21.30 uur Afsluiting
Deelnemerslijst + concept verslag + ‘placemat’ aanpak participatie
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Plangroep AnnA
Werkwijze

• Startbijeenkomsten 16 april en 6 mei.
300 belanghebbenden en belangstellenden.
• 58 mensen voor de plangroep (plek voor iedereen)
• Interesse plangroep
o Verkeer & parkeren vanuit Bezuidenhout en Voorburg
o Mobiliteitsconcept (geen autobezit)
o Wonen: starters, gezinnen, ouderen (urban aging) en groepen
o Werken, (druk op) voorzieningen, leefbaarheid
o Stedenbouw en hoogte, schaduw, wind, geluid,
o Groen, openbare ruimte, natuur, duurzaamheid

Plangroep AnnA
Participatie = raadplegen over

o Verkeer, parkeren & mobiliteit
o Wonen, werken & voorzieningen
o Stedenbouw & landschap

Wat doet de initiatiefnemer met uw adviezen, ideeën en reacties?
• Alles (voor én tegen) komt in verslag
• Initiatiefnemer: past toe wat binnen de kaders valt of legt uit wat buiten de
kaders valt
• Past iets niet binnen de randvoorwaarden: dan geven ze dat weer als
informatie in verslag aan het College van B&W van Den Haag, dat een
besluit neemt over het Planuitwerkingskader
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Plangroep AnnA
Afspraken voor omgaan met elkaar
• Naar elkaar luisteren en uit laten praten
• Iedereen aan bod binnen de gestelde tijd

• Vraagt enige bondigheid als de groep groot is.
• De facilitator vat samen, zorgt dat het punt wordt opgeschreven, voorkomt herhaling en leidt naar het
volgende onderwerp.
• De facilitator geeft ruimte aan jullie om punten naar voren te brengen. Geef facilitator ook ruimte om het
gesprek in goede banen te leiden en voor voortgang te zorgen.

• Facilitators zijn onafhankelijk (daar worden ze voor betaald en ingeschakeld). Zij gaan niet over de
inhoud. Meld het als je vindt dat dat toch gebeurt, dan kunnen ze daar naar handelen
• Overleg vindt plaats binnen de randvoorwaarden. Daarbuiten: uiteraard ruimte voor discussie en
punten gaan mee in verslag.
• Deze afspraken gelden ook voor de werkgroepen

Plangroep AnnA
MRP Development en VORM Ontwikkeling
• gaan uw vragen beantwoorden en het schetsontwerp toelichten.
• willen constructief met u kijken naar wat er anders en beter kan.
• Maar de speelruimte is beperkt. Het kader voor de participatie is:
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Plangroep AnnA
Wat als u deze speelruimte echt te klein vindt en het plan per se niet
wilt? En u vindt de drie avonden dan niet zinvol voor u?
Welk alternatief bieden MRP en VORM dan?
• U op de hoogte houden met de info uit plangroep en bijeenkomsten.
• een procedure-overleg met u over :
• de planning;
• de besluitvormingstrajecten en de ruimtelijke procedures (naast participatie
komt er formele inspraak voor bestemmingsplan en omgevingsvergunning);
• en andere onderwerpen die u met ons wilt bespreken.

Plangroep AnnA
Data
Maandag 13 mei. 18.00 uur: maaltijd met deelnemers. 19.30 uur: programma.
Woensdag 22 mei. 19.30 uur: programma.
Dinsdag 4 juni. 19.30 uur: programma.
Locatie
SOZA, New York Zaal
Anna van Hannoverstraat 4
Overige data
Woensdag 12 juni, Publieksbijeenkomst in SOZA
Praktische zaken over deelname aan plangroep: Ada Kraft op ada@kraftcommunicatie.nl
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Plangroep AnnA
Programma hoofdlijnen
13 mei
• Inventariseren, prioriteiten
• Eerste begin uitwerking
• Huiswerk voor de volgende keer
22 mei
• Toelichtingen, voorstellen, bespreking
• Huiswerk voor de volgende keer
4 juni
• Toelichtingen, voorstellen, bespreking
• Overeenkomsten, verschillen en punten voor uitwerking Schetsontwerp
• Voorbereiding 12 juni

Plangroep AnnA
Programma vanavond
20.00 uur
21.00 uur
21.20 uur
21.25 uur
21.30 uur

Verdeling in werkgroepen. Inventarisatie in vier rondes
Terugkoppeling uit werkgroepen (3x4 min + 2 min toevoegingen)
Afspraken voor de volgende keer
Ervaringen van vandaag
Einde
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Plangroep AnnA
Verdeling in werkgroepen. Inventarisatie in vier rondes
1. Voorstelrondje
2. Deelnemers kiezen belangrijkste onderwerpen => 5 hoofdvragen per werkgroep
3. Ontwikkelaars en gemeente stellen daarover open vragen
4. Afhankelijk van tijd: beantwoorden of ‘huiswerk’ voor voor volgende keer
Wie in welke werkgroep?

A. Verkeer, parkeren & mobiliteit
B. Wonen, werken & voorzieningen
C. Stedenbouw & landschap
Streven naar groepen van engszins gelijke omvang

Plangroep AnnA
Programma vanavond
21.00 uur
21.20 uur
21.25 uur
21.30 uur

Terugkoppeling uit werkgroepen
Afspraken voor de volgende keer
Ervaringen van vandaag
Afsluiting
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