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Aanleiding
Het idee voor dit project is ontstaan in een van de moedergroepen van de Internationale Openbare
Basisschool in de Clemensstraat Oud Charlois. Op dat idee hebben andere bewoners geanticipeerd
met het voorstel voor een bank voor ouderen op het Charloisse Hoofd.
De banken die her en der in de wijk staan zijn saai en vaak te hoog voor kleine kinderen om op te
zitten en voor ouderen niet beschut tegen regen en wind. Met name op die plekken bijvoorbeeld
voor de Lidl (vh Edah), de Turkse bakker annex dönerzaak, bij de bibliotheek en op het
achterterrein naar de winkels op de Wolphaertsbocht zouden andere banken een aanwinst zijn. Een
aantal banken waar je even kunt zitten met je boodschappen en/of kinderen en waar je elkaar als
wijkgenoten kunt ontmoeten. Voor het Charloisse Hoofd willen we een “bank” voor ouderen die
voldoet aan hun wensen.
Projectbeschrijving
Het project betreft vier “Banken” met een uitnodigend karakter toegesneden op verschillende
doelgroepen en die een aanwinst zijn voor de buitenruimte in de wijk.
Gedacht wordt aan mooie, uitnodigende kleurrijke banken op verschillende niveaus en van
verschillend formaat en waar je bijvoorbeeld kleine kinderen binnen handbereik kunt houden en
een bank plus tafel voor ouderen die beschermd is tegen wind en regen . Waar het fijn is elkaar te
ontmoeten. Een voorbeeld van zo’n bank is de bank in Park Güell in Barcelona.
Inzet ondernemers/kunstenaars
In de wijk werken en wonen veel kunstenaars. Een aantal richt zich ook op projecten c.q.
straatmeubilair. Hen kunnen we uitnodigen om aan dit project mee te werken. Op deze manier
ontstaat er een nieuwe coalitie van kunstenaars en moedergroepen.
Door middel van een open inschrijving kan een selectie plaatsvinden. De moedergroepen doen met
ondernemers van de Wolphaertstsbocht, deskundigen de selectie en begeleiden het project. Vanuit
Stichting Kick vindt de coördinatie en de fondswerving plaats.
De eisen waaraan de banken moeten voldoen zijn: uitnodigend, kleurrijk, duurzaam en
onderhoudsarm. Geschikt voor een verschillend aantal mensen/kinderen. 2 banken geschikt voor
ongeveer 8 mensen; 1 bank geschikt voor ongeveer 12 mensen en 1 bank geschikt voor ongeveer 20
mensen
Resultaat
4 verschillende banken van verschillend formaat die voor eind 2008 in gebruik genomen kunnen
worden. Nieuwe coalities, nieuwe ontmoetingen en contacten tussen ondernemers, kunstenaars en
bewoners in de wijk.
Planning









Voor half juli projectgroepje samenstellen bestaande uit trekkers uit de moedergroepen,
een ondernemer van de winkeliersvereniging, Stichting Kick, en een deskundige.
Financieel plaatje opstellen.
Voor half september definitief projectplan met fasering.
Voor 1 oktober flyer verspreiden in de wijk over dit plan.
Voor half november inschrijving voor kunstenaars uit de wijk om plannen in te leveren.
Voor 1 december selectie.
Voor half december presentatie aan de moedergroepen.
Voor 1 januari startschot uitvoeringsfase 1e bank.

Financiering.
Ook bij dit project wordt aan een gemengde financiering gedacht.
1 Bank begroot op € 10.000 gevraagde financiering OZB Fonds € 6.000
1 Bank begroot op € 15.000 gevraagde financiering OZB Fonds € 9.500
2 Banken begroot op € 25.000 per stuk gevraagde financiering OZB Fonds € 35.000
Overige kosten flyers, bijeenkomen projectgroep, selectie, officiële ingebruikname etc begroot op €
2.500.
Totale kosten voor dit project begroot op € 77.500
De gevraagde bijdrage uit het OZB Fonds is € 53.000 voor het realiseren van 4 banken.
Nadere informatie over dit project is te verkrijgen bij Tineke Teunen telefoon 06-24280092

