Visie Slotjesveld
Het Slotjesveld wordt vernieuwd en in ere hersteld. Meer park,
wonen in het groen, het gemeentehuis aan de rand en parkeren uit
het zicht. Dat is de kern van de Visie Slotjesveld, een toekomstbeeld
TOTAAL BEREIK
dat in fases kan worden gerealiseerd. De raad heeft de visie op 16
32.240, gemiddeld 6.448 per post
juni vastgesteld. College en raad bekijken vervolgens stap voor stap
hoe en wanneer (onderdelen van) de visie ingevuld kunnen worden
3.564, gemiddeld 891 per post
en wat haalbaar is. In juni 2020 stelden we inwoners enkele vragen
via Facebook, Instagram en de gemeentepagina in het weekblad
JONG: 545, gemiddeld 181 per post
om te zien wat de inwoners aanspreekt bij de ontwikkeling van het
Slotjesveld. De uitkomsten op hoofdlijnen zie je hieronder.
Bedankt voor jullie ideeën!
Omheinde hondenspeelplaats,

GLUREN BIJ
DE BUREN

Backer en Rueb,
Spoorpark Tilburg,
natuurspeeltuin
Beljaart
Buiten, fontein
Valkenbergpark

PEILING 1: UITSTRALING PARK
Welk moodboard spreekt je het meeste aan?

vlindertuin, houtvlot,
waterspeelplaats, moestuin,
pumptrackbaan, fietsparkeren,
enz.….
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PEILING 2 FUNCTIES IN EEN PARK
In een park kan van alles te beleven zijn, maar
welke functies spreken jou het meeste aan?

Natuurbeleving
Wandelen
Sporten
Spelen

Kleine evenementen,
Natuurbeleving, Sport,
Wandelen

Picknicken, voetballen,
blotevoetenpad, skatepark,
mini-voedselbos, visstek,
sporttoestellen voor ouderen,
camperplekken, (geen)
losloopplek voor honden,
groenten- en kruidentuin, enz….

Kenmerken
Betaalbaar, levensloopbestendig, rolstoeltoegankelijk,
diverse leeftijden, wow-factor,
parkeren uit het zicht, parkeren
binnen bebouwing.

Duurzaam
Energieneutraal, groene
daken, natuurlijke
materialen, gevelgroen,
wateropvang.

PRESENTATIE
SLOTJESVELD
bit.ly/3dgLaPk

Denken jullie aan de
toegankelijkheid voor
rolstoelen, scootmobiels
en wandelwagens?
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PEILING 3
UITSTRALING BEBOUWING
In de visie verschuift de
bebouwing op het Slotjesveld
naar achteren, richting de
huidige parkeerplaats achter het
gemeentehuis. Zo ontstaat een
groter park. In die bebouwing
komen woningen, het nieuwe
gemeentehuis en voorzieningen.
Waar denk je aan bij wonen op
deze plek in Oosterhout? Welke
vorm, stijl of karakter van de
bebouwing zou volgens jou
passen in dit gebied? Laat je
reactie achter.
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Vorm
Laagbouw, tiny houses
voor jongeren, kleinschalig,
hofjeswoningen met
een gezamenlijke tuin,
appartementen voor ouderen.

Wonen? Hoezo?
Er zijn nog genoeg andere
plekken om te bouwen in
Oosterhout; mooi plan,
maar ook graag beter
onderhoud in straten waar
nu te veel onkruid groeit.

PEILING 4
MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES
Welke zogenoemde maatschappelijke
functies zou jij in de gebouwen terug
willen zien? Waar denk je dan aan?
Laat je reactie achter.
Misschien kan het bedrijfsrestaurant
van de gemeente een
gecombineerde functie hebben voor
ontmoetingsplaats voor mensen
uit de wijk en inloopspreekuren
voor bijv. hulpverleners, wijkzorg,
vrijwilligersorganisaties.
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www.oosterhout.nl

