TOEKOMSTCAFÉ
MARKTTERREIN
van Plein ‘40-‘45

DE OPGAVE
Het marktterrein van Plein ‚40-‘45
is het hart van het plein met een
levendige markt. Daarnaast heeft
Plein ‚40-‘45 een belangrijke
functie als herdenkingsplein.
Op dit moment functioneert
het plein niet optimaal. Veel
bewoners en bezoekers
ervaren het marktterrein als
rommelig. Een van de oorzaken
daarvan zijn de busjes op de
markt. Ook wordt hierdoor het
Vrijheidscarillon op dit moment
vaak geblokkeerd. Gekeken kan
worden hoe de markt een meer
open karakter te geven zodat
het aantrekkelijker wordt om te
bezoeken.
Daarnaast wordt het plein vaak
als kaal ervaren wanneer er
geen markt is. Het plein zou een
grotere verblijfskwaliteit kunnen
krijgen, bijvoorbeeld met meer
groen en prettige zitgelegenheid.

2

MEEDENK MOMENTEN
Bewoners, bezoekers en (markt)
ondernemers hebben op
verschillende momenten mee
kunnen denken over de toekomst
van het marktterrein: tijdens
de (digitale) Toekomstcafés, in
gesprekken op de markt, en in
een enquête.

Gesprekken
op de markt

Toekomstcafé voor
marktondernemers

Online
Toekomstcafé
voor de buurt

11 maart

15 september

FEEDBACK
sessie

online enquête
15 september - 6 oktober

5 maart

2020

conclusie

voorlopig
ONTWERP
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DEELNEMERS

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

bezoeker
van de
markt

bewoners
rondom het
plein

Potentiële
bezoekers van
de markt

marktondernemers

Bewoners
uit
Geuzenveld,
Slotermeer

Bewoners
buiten
Geuzenveld,
Slotermeer

Ondernemers
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GESPREKKEN OP DE MARKT

Op 5 maart zijn gesprekken
gevoerd met bewoners,
bezoekers en marktondernemers.
Veel marktondernemers kwamen
enthousiast af op de marktkraam
en hebben hun wensen en ideeën
geuit voor de toekomst van het
marktterrein.
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TOEKOMSTCAFÉ MET MARKTONDERNEMERS

Hoe ziet de markt er uit

in de toekomst?
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Op 11 maart vond het
Toekomstcafé plaats met
ondernemers van de markt.
Tijdens de bijeenkomst stonden
3 thema’s centraal: logistiek,
uitstraling & beleving, en
toegankelijkheid.

t

ein
nkomst over het marktterr

Uitnodiging ontwerpbijee

we u uit om mee te denken
d worden. Graag nodigen
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ONLINE TOEKOMSTCAFÉ MET DE BUURT

Op 15 september vond het
digitale Toekomstcafé plaats voor
de buurt. In de bijeenkomst zijn
de volgende thema’s besproken:
programma, uitstraling &
beleving, en toegankelijkheid.

7

ENQUÊTE

VUL DE
VRAGENLIJST IN!
WAT WIL JIJ VOOR DE TOEKOMST VAN HET
MARKTTERREIN OP PLEIN ’40-’45?
WHAT DO YOU WANT THE FUTURE OF
THE MARKET AREA ON PLEIN ‘40-’45 TO BE?
FILL OUT THE SURVEY!
PLEIN ‘40-’45’TEKI PAZAR ALANININ
GELECEĞ ININ NASIL OLMASINI
ISTIYORSUNUZ? ANKETI DOLDURUN!
PLEIN ‘40-’45

ONTWERP: MARKROGGEVEEN.NL

SCAN DE CODE

WIJZIJNPLEIN4045.NL

Ruim 500 mensen hebben
meegedacht over de toekomst
van het marktterrein in de
enquête. De enquête kon in
verschillende talen worden
ingevuld: Nederlands, Engels,
Turks en Arabisch.
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COLLECTIE VAN MENINGEN
voorbeeld
Sierplein

terrasjes

Jongeren/
kinder
aciviteiten?

Overzicht,
het ziet er zo
rommelig en
ongezellig uit.

en
fonteintje

Plein 40/45
Is een perfecte
markt, daar word
de vraag van
de bewoners
beantwoord!

leuk maken
ook op niet
marktdagen

Een
overdekte
markt
minder
vrachtwagens

meer
divers

heel en
veilig

meer groen,
strakke
schone
indeling

De markt
betekent
werkgelegenheid
en een plaats
om elkaar te
ontmoeten

Lichtkunst
op het
marktterrein
’s avonds

een
aantrekkelijk
op de markt aan
de voorkant

in elk
geval: markt
behouden!

afvalbakken
platsen

Verschillende mensen hebben
verschillende meningen en
perspectieven op de kwaliteit van
de plek en wat ze wensen voor
de toekomst.

muziek
concerten

kleinschaliger
indelen
meer ruimte
en orde

Kunnen we
iets doen dat
het leuk is voor
iedereen?

Kunst en
cultuur

meer
zitgelegenheid
(uit de wind)

Een terras
op/naast de
markt. Meer
zitten, gezellig,
ontmoeting

regionaal
florerend en
ook echt een
ontmoetingsplek
voor de buurt

Programmering
op de zondag

een fijne
plek om uit te
rusten
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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
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