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Uitvoeringsplan creatief mensenpark

Geachte leden van de raad,
Op 6 december 2016 hebben wij u per brief geïnformeerd over het concept voor het creatief mensenpark.
Daarbij is vermeld dat het concept een vertaling diende te krijgen in een concreet uitvoeringsplan. Met
deze brief informeren we u over de stand van zaken.
Uitvoeringsplan creatief mensenpark
Het uitvoeringsplan creatief mensenpark is door ons college vastgesteld op 18 april jl. en vormt het
integrale kader waarin zowel de uitwerking van het concept voor het creatief mensenpark als de overige
aspecten, zoals de inrichting van het openbaar gebied en de inpassing van initiatieven van derden, in hun
onderlinge samenhang zijn uitgewerkt.
In het op 6 december vastgestelde concept voor het creatief mensenpark wordt de 'stip op de horizon'
beschreven voor een creatief mensenpark met kunst, cultuur en innovatie in brede zin. Tijdelijkheid en
verandering zijn daarin constant. Deze ambitie moet zich op een organische wijze ontwikkelen en vraagt
geduld en vasthoudendheid. Van de gemeente vraagt dat een voorwaardenscheppende rol.
De toekomstige gebruikers van het mens en park zijn hierbij belangrijke ambassadeurs. Zij zijn in de
toekomst de dragers voor het vormgeven van creativiteit, kunst, cultuur en innovatie.
Parkredactie
Om dit proces te starten en vorm te geven, stellen we een parkredactie in. Ook de parkredactie zal
organisch worden vormgegeven middels een groeimodel. De opdracht aan de parkredactie, de werkwijze
en de precieze taken van de parkredactie dienen nog nader bepaald, ingevuld en uitgewerkt te worden.
De parkredactie heeft een adviserende, aanjagende en toetsende rol. In ieder geval toetst de parkredactie
alle initiatieven aan het creatief concept. De parkredactie werft en selecteert partijen die zich in het park
kunnen vestigen, brengt partijen bij elkaar, en doet suggesties voor versterking van initiatieven. Ook
heeft de parkredactie een belangrijke rol in de programmering van het creatief mensenpark en het
creëren van het juiste imago voor het creatief mensenpark.
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Op termijn moet dat leiden tot de gefaseerde ontwikkeling van multifunctionele, flexibel inzetbare
gebouwen voor kunst, cultuur en innovatie. Hiervoor zoeken we te zijner tijd in samenspraak met de
parkredactie de samenwerking met relevante ondernemers, maatschappelijke instellingen, de provincie
Drenthe en het onderwijs. Uw raad wordt hier te zijner tijd vanzelfsprekend tijdig bij betrokken.
Organische ontwikkeling
Het uitvoeringsplan geeft hierbij een kader op hoofdlijnen. Juist het organische karakter van de
ontwikkeling van het mensenpark maakt dat op voorhand niet alles voorzienbaar is en dat de uitwerking
van de vervolgstappen gaandeweg nader gedefinieerd en aangescherpt moeten worden op basis van de
stand van zaken van dat moment.
Activiteiten die de komende tijd op stapel staan hebben met name betrekking op het instellen van de
parkredactie en het definiëren van haar opdracht en takenpakket, waarbij wij voornemens zijn de
parkredactie in het najaar te laten starten met haar werkzaamheden. Uitgangspunt hierbij is, zoals reeds
vermeld, een organische ontwikkeling op basis van een groeimodel.
Daarnaast zal, zoals in een separate brief aan uw raad is gemeld, de prioriteit liggen bij uitwerking van de
inrichting van het openbaar gebied nu het kader hiervoor (in de vorm van het ontwerp voor het
Kwaliteitsboek Creatief Mensenpark) gereedgekomen is. De start van de werkzaamheden in het openbaar
gebied is voorzien vanaf september 2018, of zoveel eerder als mogelijk is.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

eijer-Oosting

de burgemeester,

~n

Oosterhout

