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Samen worden wij de Tirrel
De Tirrel is niet alleen een project van De Twaalf Hoven, Tiggeldobbe, De Piramiden en de
gemeente Winsum. De Tirrel wordt steeds breder, en dat juichen wij van harte toe. Zo hebben
veel mensen hun mening laten weten over het verkeer rondom de toekomstige Tirrel, hebben
potentiële partners een bijeenkomst gehad, gaat de buurt aan de slag met een Social Sofa voor
bij de Tirrel. Lees hierover (en over meer!) in deze nieuwsbrief.

Uw mening over verkeer
Verkeer en veiligheid rond de Tirrel is een belangrijk
onderwerp. Dat vinden wij niet alleen, dat blijkt zeker ook uit
alle reacties die we hebben ontvangen op de enquêtes en in de
gesprekken daaromheen. Veel mensen hebben van zich laten
horen! Alvast hartelijk dank aan iedereen die de enquête heeft
ingevuld. Overigens gingen de reacties ook deels over de
huidige verkeerssituatie. Dit ligt echter buiten het
project/plangebied van de Tirrel.
Op dit moment worden de reacties op de enquête
geanalyseerd en kijken we naar de ideeën en oplossingen die
zijn aangedragen. We verwachten dat de rapportage eind mei
gereed is.

Voortgang definitief ontwerp

Het Definitief Ontwerp verwachten we voor de zomervakantie.
Op dit moment zitten we nog volop in de fase van afstemming
met alle partijen die een plek in de Tirrel (willen) krijgen en
partijen die van de faciliteiten van de Tirrel gebruik gaan
maken, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen. Die afstemming
is er natuurlijk ook met de formele overlegpartners van De
Twaalf Hoven en de beide scholen. Denk hierbij aan de
cliëntenraad, ondernemingsraad en voor de scholen aan de

medezeggenschapsraden en klankbordgroepen. Ook de
kinderen van beide scholen zijn betrokken. Begin juni gaan de
beide leerlingenraden opnieuw in gesprek met de architect. Zij
denken en bouwen mee aan hún nieuwe school. Een plek waar
ze zich thuis willen en gaan voelen. Zodra het Definitief
Ontwerp er is, informeren we iedereen via deze nieuwsbrief!
Hou dit dus in de gaten.
Op basis van het Definitief Ontwerp wordt er vervolgens een
aanbesteding uitgeschreven voor een aannemer. In het najaar
wordt dan duidelijk wie de Tirrel mag gaan bouwen en wat de
bouwplanning wordt.
Wist u dat informatie over het Voorlopig Ontwerp en de bouw
op de website van de Tirrel te vinden is? Kijk op
www.detirrel.nl.

Samen pannenkoeken eten en
schilderen

Social sofa voor en door wijkteam
Winsum Zuidoost

De scholen en De Twaalf Hoven zoeken elkaar steeds meer op
en ondernemen samen activiteiten. Zo hebben de kinderen van
De Piramiden op Nationale Pannenkoekendag samen met de
bewoners pannenkoeken gegeten.
Een week later hebben de kinderen van de Tiggeldobbe zich
van hun creatieve kant laten zien en hebben zij samen met de
bewoners geschilderd. Het waren mooie ochtenden en het is
mooi om te zien hoe beide groepen plezier met elkaar hebben.

Je ziet ze steeds meer: Social Sofa's. Een Social Sofa is een
zitbank met mozaïek geplaatst in openbare ruimte. Deze bank
kan een ontmoetingsplek in de wijk worden. Waar je even kan
uitrusten, een praatje kan maken. Of straks naar de bouw van
de Tirrel kan kijken! Want daar mag de Social Sofa zeker niet
missen.
Dat vond het Wijkteam Winsum Zuidoost ook en daarom is er
subsidie aangevraagd. En ook gekregen! De bedoeling van de
Social Sofa is dat dit voor en door de wijk wordt gemaakt:
onder het mom van "iedereen kan een steentje bijdragen". Op
dit moment wordt er door het wijkteam gekeken hoe dit
gerealiseerd kan worden.

Vruchtbare bijeenkomst potentiële
partners en huurders
Naast De Twaalf Hoven, beide scholen en de buurt- en
sportverenigingen zijn er meer organisaties en partijen die met
elkaar de Tirrel willen gaan vormen. Op 22 maart waren
(potentiële) partners en huurders van de Tirrel uitgenodigd
voor een informele bijeenkomst. (Potentiële) partners en
huurders konden tijdens deze avond nader kennismaken met
elkaar en de projectorganisatie. De bijeenkomst was zeer
vruchtbaar voor alle partijen. Niet alleen werd ieders mogelijke
bijdrage aan de Tirrel duidelijk, maar werd ook onderling al
gesproken over samenwerking. Van ontmoeting naar
verbinding en verrijking dus!
De Tirrel staat open voor iedereen. Dat kan voor verschillende
doeleinden of functies zijn. Heeft u hierover een idee? Neem
dan contact op met Jaap Rosema (directeur Tiggeldobbe) of
Siep Smidts (directeur De Piramiden) voor meer informatie via
www.detirrel.nl/detirrelvooriedereen.
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