Spelregels ateliergroep Crailo

Wie doet er mee?
Iedereen die woont of werkt in of rondom Crailo of dat zou willen is welkom als
deelnemer aan de ateliergroep.
Deelname aan de ateliergroep is voor alle belanghebbenden die drie zaterdagochtenden
willen besteden aan een inhoudelijke discussie over stedenbouw en landschap in Crailo.
Het is leerzaam en interessant en het biedt de mogelijkheid om mee te denken over de
toekomst van Crailo.
De ateliergroep kent tijdens de komende maanden een vaste samenstelling. Tussentijds
stromen er geen nieuwe mensen in. Dit is nodig om te zorgen dat de discussie voortgang
krijgt en zich steeds verder ontwikkelt met een groep mensen die vanaf het begin
betrokken is.
Deelnemers melden vooraf naam, adres, leeftijd en wat de motivatie is om deel te nemen
aan de ateliergroep.
Deelnemers dragen bij aan het stedenbouwkundig masterplan op persoonlijke titel en
niet namens een belangengroep. Zij spreken uitsluitend namens zichzelf. Niet de omvang
van de achterban is van belang in de discussie maar de kwaliteit van argumenten.
We streven naar een brede samenstelling op basis van diversiteit van globaal 12 tot
maximaal 15 personen. We zien graag jong en oud, man en vrouw, adressen verspreid
over het omliggende gebied, ondernemers en bewoners, mensen met verschillende
interessegebieden en een diverse beroepsmatige achtergrond.
Als zich meer mensen aanmelden (meer dan 15) voor de ateliergroep zal de GEM in
overleg met de adviseur participatie van team C een keuze moeten maken op basis van
diversiteit en eventueel mensen gemotiveerd afwijzen. In dat geval zullen we via de
digitale nieuwsbrief ook verslag uitbrengen over dit keuzeproces om openheid te geven
zonder daarbij de privacy van mensen in het geding te brengen.
Wat doet de ateliergroep?
De belangrijkste taak van de ateliergroep is de stedenbouwkundigen en
landschapsarchitecten voorzien van informatie en ideeën. Aan de hand van de vijf pijlers
uit het ambitiedocument en de 12 thema’s uit het duurzaamheidsrad voor Crailo wisselen
de deelnemers met elkaar en de stedenbouwkundigen van gedachten. Door de inbreng
van betrokkenen wint het stedenbouwkundig plan aan betrokkenheid en kwaliteit.


Tijdens de eerste bijeenkomst op zaterdag 12 januari 2019 van 9.00 tot 12.00 uur
nemen we de rol en werkwijze van de ateliergroep door. Vervolgens bespreken we
de uitgangspunten en ambities en dromen voor Crailo, zowel voor het





stedenbouwkundig ontwerp met het landschapsontwerp als voor de
duurzaamheid. Maar we gaan ook in op zorgen die er zijn.
Tijdens de tweede bijeenkomst op zaterdag 16 maart 2019 van 9.00 tot 12.00 uur
bespreken de ontwerpers met de deelnemers mogelijke varianten voor het
stedenbouwkundig plan.
Tijdens de derde bijeenkomst op zaterdag 15 juni 2019 van 9.00 tot 12.00 uur
staat het voorlopig ontwerp centraal.

Om de ateliergroep in staat te stellen vrij van gedachten te wisselen is het noodzakelijk
dat de stedenbouwkundigen open en vrij hun ideeën en dilemma’s op tafel kunnen
leggen en delen met de ateliergroep. Ook voorlopige plannen, wilde ideeën en mogelijke
oplossingen. De bijeenkomsten van de ateliergroep zijn daarom niet vrij toegankelijk en
met informatie gaan we vertrouwelijk om.
We houden de bijeenkomst besloten om te zorgen dat iedereen vrijuit kan spreken, maar
we doen niets geheims. De ateliergroep koppelt terug waarover is gesproken en hoe ver
we zijn.
De ateliergroep komt vooralsnog op drie zaterdagochtenden bij elkaar. De eerste
bijeenkomst is op zaterdag 12 januari 2019 van 9.00 – 12.00 uur op Crailo.
We kiezen voor de zaterdagochtend omdat we voldoende tijd en gelegenheid willen
hebben om van gedachten te wisselen. De ervaring leert dat dit voor veel mensen op een
vrije, vooraf ingeplande ochtend beter lukt dan op een avond door de week met sport,
werk, kinderen etc. We realiseren ons dat dit beslag legt op een deel van het weekend
van deelnemers. Daarom stellen we alles in het werk om te zorgen voor een prettige sfeer
en voldoende resultaat. Het moet immers de moeite waard zijn om deel te nemen.
Deelnemers weten dat er verschillende rollen en belangen zijn waarmee we rekening
moeten houden. Iedereen respecteert die rollen en belangen van elkaar. Uiteindelijk is het
stedenbouwkundig bureau verantwoordelijk voor de inhoud van het stedenbouwkundig
masterplan en zullen de GEM en betrokken gemeenteraden een besluit nemen over de
inhoud van de plannen.
Wat doet de ateliergroep niet?
Uitgangspunt is niet de vraag of er woningen en bedrijvigheid in Crailo komen maar op
welke wijze dat het best kan. We spreken wel over structuur, sfeer, identiteit, kwaliteit,
mobiliteit en duurzaamheid in Crailo.
De ateliergroep heeft geen adviesrecht over het stedenbouwkundig plan. De leden
voorzien de stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers van ideeën en informatie
waardoor het plan aan kwaliteit zal winnen. De ateliergroep is geen vervanging van
inspraak maar een aanvulling daarop. De reguliere communicatie (bijvoorbeeld tijdens de
Open Crailo dagen) en inspraak tijdens de procedure voor een nieuw bestemmingsplan
blijven gewoon in tact.

Hoe werkt het?
De participatieadviseur uit team C die samenwerkt met o.a. de stedenbouwkundigen,
landschapsontwerpers en adviseurs duurzaamheid, in opdracht van de GEM, is voorzitter
van de ateliergroep. Zij stelt zich op als procesbegeleider en heeft geen inhoudelijke
inbreng maar is verantwoordelijk voor een soepel verlopend proces.
De stedenbouwkundigen en andere betrokkenen nemen de inbreng van de ateliergroep
serieus door terug te koppelen wat er met de inbreng is gebeurd.
Deelnemers weten dat wat in de ateliergroep wordt besproken niet definitief is. Iedereen
kan vrijuit praten. Ook vragen staat vrij.
We leggen de discussies niet vast in goed te keuren notulen maar uitsluitend in
afsprakenlijsten waarop concrete afspraken en aandachtspunten worden genoteerd.
Hoe blijft de buitenwereld op de hoogte?
Na afloop van elke ateliergroep brengt de groep verslag uit via de digitale nieuwsbrief om
de omgeving globaal op de hoogte houden van de voortgang. Indien gewenst kan de
ateliergroep dat ook doen tijdens Open Crailo dagen.

