VRAGEN SCENARIO 1: Sport & Spel en Educatie

HET WEUSTHAG IN 2030

Wat vindt u van de ingebrachte ideeën van Heemtuin en de Combibaan?

Tafel 1: Scenario Sport & Spel en Educatie

Hoe ziet u Stadspark ‘het Weusthag’ zich de komende 10 jaar ontwikkelen?
Wat zou u wensen? wat juist niet? En waar zou uzelf aan willen
meewerken?
In de wetenschap dat betrokkenheid zorgt voor betere ideeën en
draagvlak voor realisatie gaan we vanavond met elkaar aan de slag om te
komen tot een gedragen visie. Dit doen we aan de hand van een 5-tal
toekomst scenario’s. Aan elke tafel wordt onder leiding van een
tafelvoorzitter een scenario besproken. U kunt wisselen van tafel wanneer
u wilt om op alle scenario’s uw inbreng te hebben. Op het eind van de
avond wordt de totale oogst samengevat en gedeeld.
We wensen u veel inspiratie, een luisterend oor en een goeie dialoog.
Tafel 1: Scenario Sport & Spel en Educatie
De van Alphenstraat is de toegangsweg naar de tennisbanen, de
combibaan, de heemtuin en het speelbos. Sport, spel en natuureducatie
komen hier tezamen. De combibaan is uitgebreid met een outdoor
fitnessbaan waar sportliefhebbers onbeperkt gebruik van kunnen maken.
Toegang, accommodatie en toezicht is georganiseerd door een centrale
entree met de tennisbaan en aanpassingen aan de bestaande gebouwen.
Beuk -of meidoornhagen, die ook elders in het park terug te vinden zijn,
vormen de erfafscheidingen. De vervallen afrasteringen bij het
hertenkamp gebied zijn hergebruikt bij de combibaan. De parkeerplaats
tussen de tennisbaan en ’t Geerdink is opgeknapt en voorziet in de
parkeerbehoefte voor alle gebruikers van het park.
De stichting Natuur & Heemtuin hebben hun natuureducatie centrum
gerealiseerd. Met de basisscholen van Hengelo en Borne zijn
educatieprogramma’s opgesteld en worden er excursies in het park
georganiseerd. Het speelbos is ontdekt door gezinnen die hun kinderen
willen laten spelen in de vrije natuur.
Vul de vragen in op de achterkant.

Waar ziet u mogelijkheden voor samenwerking bij het
realiseren van hun ideeën?

Wat mist u in dit gebied? In functie, aanzicht, parkeren, toegang, etc.

VRAGEN SCENARIO 2: Zuid-entree Hengelose Es

HET WEUSTHAG IN 2030

Hoe kan de verblijfsfunctie van de kinderboerderij verbeterd worden?

Tafel 2: Scenario Zuid-entree Hengelose Es

Hoe ziet u Stadspark ‘het Weusthag’ zich de komende 10 jaar ontwikkelen?
Wat zou u wensen? wat juist niet? En waar zou uzelf aan willen
meewerken?
In de wetenschap dat betrokkenheid zorgt voor betere ideeën en
draagvlak voor realisatie gaan we vanavond met elkaar aan de slag om te
komen tot een gedragen visie. Dit doen we aan de hand van een 5-tal
toekomst scenario’s. Aan elke tafel wordt onder leiding van een
tafelvoorzitter een scenario besproken. U kunt wisselen van tafel wanneer
u wilt om op alle scenario’s uw inbreng te hebben. Op het eind van de
avond wordt de totale oogst samengevat en gedeeld.
We wensen u veel inspiratie, een luisterend oor en een goeie dialoog.
Tafel 2: Scenario zuid-entree Hengelose Es
De zuidentree aan Hengelose Es is volledig nieuw ingericht. Het
hertenkamp heeft plaats gemaakt voor een picknick -en speelweide met
banken en tafels ontworpen en gemaakt door studenten van het ROC van
Twente. De hekwerken rond de vijvers zijn verlaagd en meer richting de
vijvers verplaatst. Parkeerplekken voor auto’s zijn gesitueerd aan de
randen van de entree.
Dit alles zorgt voor een open en ruimtelijke verblijfplek aan de rand van de
Hengelose Es. De kinderboerderij is uitgebreid met een mooie speeltuin
en een horecafunctie.

Wilt u mee schetsen over de inrichting van deze entree?

Zouden jongeren in dit gebied hun eigen hangplek
mogen ontwerpen en bouwen?

VRAGEN SCENARIO 3: De Stads-Doe-Boerderij

HET WEUSTHAG IN 2030

Moet de kinderboerderij verplaatst worden naar deze stadsboerderij?

Tafel 3: Scenario De Stads-Doe-Boerderij

Hoe ziet u Stadspark ‘het Weusthag’ zich de komende 10 jaar ontwikkelen?
Wat zou u wensen? wat juist niet? En waar zou uzelf aan willen
meewerken?
In de wetenschap dat betrokkenheid zorgt voor betere ideeën en
draagvlak voor realisatie gaan we vanavond met elkaar aan de slag om te
komen tot een gedragen visie. Dit doen we aan de hand van een 5-tal
toekomst scenario’s. Aan elke tafel wordt onder leiding van een
tafelvoorzitter een scenario besproken. U kunt wisselen van tafel wanneer
u wilt om op alle scenario’s uw inbreng te hebben. Op het eind van de
avond wordt de totale oogst samengevat en gedeeld.
We wensen u veel inspiratie, een luisterend oor en een goeie dialoog.

Wie kan een rol spelen bij de exploitatie van de stadsboerderij?

Tafel 3: De Stads-Doe-Boerderij
Het Weusthag is een typische Twents coulisse landschapspark waar
kringloop landbouw en natuur elkaar versterken. Verrommelde hekken en
afrasteringen zijn vervangen door meidoorn -en beukhagen. De Twentse
biodiversiteit heeft zich hersteld in het park.
De bestaande boerderij aan de van Alphenstraat is getransformeerd naar
een stads-doe- boerderij en wordt gepacht door de parkbeheerder. De
gronden rondom deze boerderij worden gebruikt voor biologische
groente - fruit -en kassenbouw waar de SBW Groentuin en de biologische
moestuinvereniging samenwerken. Producten worden in de
boerderijwinkel verkocht of beschikbaar gesteld aan de voedselbank. De
stads-doe-boerderij is de uitvalsbasis voor kringlooplandbouw en
parkonderhoud. De parkbeheerder werkt hierbij nauw samen met IVN,
Gildebor en grondeigenaren in het park. Samen stellen zij het jaarlijkse
onderhoud & beheerplan op en zorgen ze voor het behoud van de Green
Flag Award. De stads-doe-boerderij biedt ook ruimte voor dagbesteding
programma’s.

Hoe wordt de relatie tussen stadsboerderij en het natuureducatie
centrum bij de Heemtuin gezien?

VRAGEN SCENARIO 4: Noord - Zuid
Hoe kan de uitkijktoren opgenomen worden in de wandelroute?

HET WEUSTHAG IN 2030
Tafel 4: Scenario Noord - Zuid

Hoe ziet u Stadspark ‘het Weusthag’ zich de komende 10 jaar ontwikkelen?
Wat zou u wensen? wat juist niet? En waar zou uzelf aan willen
meewerken?
In de wetenschap dat betrokkenheid zorgt voor betere ideeën en
draagvlak voor realisatie gaan we vanavond met elkaar aan de slag om te
komen tot een gedragen visie. Dit doen we aan de hand van een 5-tal
toekomst scenario’s. Aan elke tafel wordt onder leiding van een
tafelvoorzitter een scenario besproken. U kunt wisselen van tafel wanneer
u wilt om op alle scenario’s uw inbreng te hebben. Op het eind van de
avond wordt de totale oogst samengevat en gedeeld.
We wensen u veel inspiratie, een luisterend oor en een goeie dialoog.
Tafel 4: Scenario Noord - Zuid
Zuidelijk van de A1 bruist het park van activiteiten. Het noordelijk deel is
daarentegen een rustgebied. Beide gebieden zijn verbonden door een
ecopassage over de A1.
Centraal in het zuidelijk deel ligt buitenplaats de Houtmaat. Met in de
zomermaanden het Cultuurpodium Houtmaat, het Krangfestival en Sins of
Ibiza. Onderscheidende evenementen voor Hengelo waar inmiddels
nieuwe evenementen aan toegevoegd zijn.
De A1 is aan het oog onttrokken door het aanbrengen van groene
heesters op de geluidswallen. En de toegankelijkheid van het gehele park
is verbeterd met meer wandelpaden aan noord en zuid zijde en
ruiterpaden aan de zuidzijde.

Zou u bestaande wandel -en ruiterpaden willen uitbreiden?
Indien ja, hoe en waar?

Zowel aan noord als zuidzijde zijn er open velden waar mensen hun hond
los laten lopen. Strikt genomen mag dit niet. Maar is hier echt wat op tegen?

Hoe denkt u over meer festivals aan de zuidzijde in het park?

Kan de toegankelijkheid en parkeer voorziening verbeterd worden? En hoe?

Wat vindt u van het idee om de noord en zuidzijde te verbinden
met een ecopassage?

VRAGEN SCENARIO 5: Park van verbinding

HET WEUSTHAG IN 2030

Hoe ziet u de rol van de vereniging Vrienden van het Weusthag als verbinder?

Tafel 5: Scenario Park van verbinding

Hoe ziet u Stadspark ‘het Weusthag’ zich de komende 10 jaar ontwikkelen?
Wat zou u wensen? wat juist niet? En waar zou uzelf aan willen
meewerken?
In de wetenschap dat betrokkenheid zorgt voor betere ideeën en
draagvlak voor realisatie gaan we vanavond met elkaar aan de slag om te
komen tot een gedragen visie. Dit doen we aan de hand van een 5-tal
toekomst scenario’s. Aan elke tafel wordt onder leiding van een
tafelvoorzitter een scenario besproken. U kunt wisselen van tafel wanneer
u wilt om op alle scenario’s uw inbreng te hebben. Op het eind van de
avond wordt de totale oogst samengevat en gedeeld.
We wensen u veel inspiratie, een luisterend oor en een goeie dialoog.

Zou u actief mee willen helpen? Zo ja, wat zou u dan kunnen betekenen?

Tafel 5: Scenario Park van verbinding
Het stadspark Weusthag is uitgegroeid tot een echt Park van Verbinding.
Vrijwilligers participeren in allerlei programma’s, taken en nieuwe
initiatieven. Verenigingen werken samen op allerlei fronten.
De jaarlijkse WeustDag is uitgegroeid tot een ontmoetingsfestival waar
bezoekers kennis kunnen maken met alle activiteiten en lopende
projecten in het park.
In het convenant tussen de Gemeente en de vrienden van het Weusthag is
het Gemeentelijk beleid en strategie voor het Weusthag verankerd. Met
deze co-creatie kunnen meer middelen aangetrokken worden voor het
Weusthag.

Zijn er zaken die u wilt inbrengen en niet kwijt kunt aan de andere tafels?

