TOEKOMSTCAFÉ
ENTREE
van Plein ‘40-‘45

DE OPGAVE
De entree van Plein ‘40-’45 is
de plek rondom de Jumbo (zie
het gele gebied op het kaartje).
Vanaf de bus of tram komen hier
veel mensen het plein op. Veel
bewoners ervaren de entree als
een lelijke achterkant van het
plein.
Voor de Jumbo aan de kant van de
Burgemeester de Vlugtlaan wordt
de entree vaak gebruikt voor laden
en lossen. De plek is daardoor
geen prettige doorgang voor
fietsers en voetgangers.
Ook het Joop van Weezelhof
bevindt zich in het entree gebied.
Deze plek wordt gebruikt
als afvaleiland van de markt.
Bewoners ervaren veel overlast
op deze plek en vinden het
onaantrekkelijk.
De passage tussen het
winkelcentrum en het Joop van
Weezelhof wordt gekenmerkt
door een trap en een oprit. Voor
sommige bewoners en bezoekers
is dit een te krappe plek met veel
barrières.
De opgave is om van de entree
een aantrekkelijk en prettige
omgeving te maken.
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MEEDENK MOMENTEN
Bewoners, bezoekers en
ondernemers hebben op
verschillende momenten mee
kunnen denken over de toekomst
van de entree van Plein ‘40-‘45:
tijdens het digitale Toekomstcafé
en in een enquête.

online
Toekomstcafé
ENTREE
Di 14 juli

FEEDBACK
sessie

online enquête
14 juli - 13 augustus

Q3 2020

conclu

sie

voorlopig
ONTWERP
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DEELNEMERS

Veel verschillende mensen
hebben meegedacht over de
toekomst van de entree. De
verschillende wensen en ideeën
dragen gezamenlijk bij aan het
komen tot een breed gedragen
ontwerp.

bewoners
rondom het
plein

bezoekers
van de plein

Mensen met
verschillende
migratie
achtergronden

senioren
lokale
onderdemers
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ONLINE TOEKOMSTCAFÉ

Vanwege corona hebben mensen
digitaal mee kunnen denken over
de toekomst van de entree. Circa
15 deelnemers namen deel aan
het online Toekomstcafé. Tijdens
de bijeenkomst stonden drie
thema‘s centraal:
• De uitstraling van de entree
• Het gebruik van de entree
• De toegankelijkheid van de
entree
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ENQUÊTE

Ongeveer 300 mensen hebben
meegedacht over de toekomst
van de entree in de enquête.
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COLLECTIE VAN MENINGEN
meer
groen
Joop v.
Weezelho
is nu letterlijk
en figuurlijk
afvoerput

steek hier
geen geld in

opnieuw
bestraten

gezellig
antrekkelijke
openbare
ruimte

hippe
koffie
corner

en mooie
groene
uitnodigende
entree ter
hoogte van de
zebrapaden

Goede
verbinding
plein en
vlugtlaan

Fontein met
zitplaatsen

groen,
kleur en
bestrating/
tegels

Fontein

groener
maken

Kunnen we
iets doen dat
het leuk is voor
iedereen?

Kleur en
kunst
Stalling
voor mijn
fiets

clear
oriantation
(signage) and
identity

Een echte
‘entree’ van
maken

Duidelijke
entree maken
uitnodigend,
groen dat goed
onderhouden
wordt, mooi
straatmeubilair

Verschillende mensen hebben
verschillende meningen en
perspectieven op de kwaliteit van
de plek en wat ze zich voor de
toekomst wensen en voorstellen.
En collectie van meningen en
ideeën...

Duidelijke
entree maken

Toegankelijkheid
minder validen

Plek om
even te blijven
hangen, waar je
je veilig voelt

noem iets
anders de
entree
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IMPRESSIE VAN OPGEHAALDE IDEEËN

De tekening is een impressie van
de verschillende observaties,
wensen en ideeën die
zijn opgehaald tijdens het
Toekomstcafé en in de enquête.
De zwart witte beelden geven
observaties weer in het heden, de
gekleurde bollen de wensbeelden
voor de toekomst.
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Denk mee over de toekomst van Plein ’40-’45!

Kijk voor meer informatie op
amsterdam.nl/plein40-45 en
wijzijnplein4045.nl
Of mail naar
l.moeskops@amsterdam.nl

Welke ideeë
n

en wensen h

eb je voor P

lein ‘40-’45?
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