WESSEMSE
WASSTRAAT

Plan van aanpak voor uitwerking van idee:

Het groene hart van Wessem

Door de wasstraat
We gaan door de wasstraat! Nee, geen wasstraat voor je auto, maar we
gaan jullie idee verder uitwerken. Om te komen tot een concreet plan
van aanpak, werken we verschillende onderdelen uit die nodig zijn om
vervolgens mee aan de slag te gaan. Samen denken jullie na over wat en
wie nodig zijn voor de realisatie van jullie idee.
Veel inspiratie & plezier!

Inhoud
1. 
Voorwas						Pagina 3-4
Waarom dit idee? 				
2. 
Spetteren						Pagina 5-6					
Positionering 					
3. 
Glanzen						Pagina 7-8
Organisatie & samenwerking 		
Financiën & middelen 					
4. 
Bruisen						Pagina 9-10
Doelgroep 						
Communicatie				
5. Vervolg
					Pagina 11
Teaminfo
				

2

1. Voorwas
Waarom dit idee?

Voordat jullie het idee concreet gaan maken, is het goed nog even stil te staan en je af te
vragen: waarom dit idee? Het bepaalt jullie drijfveer om hier mee aan de slag te gaan en wat
het kan betekenen voor de inwoners van Wessem.

Wat?
Hoe?

Waarom?

Waarom willen we dit idee realiseren in Wessem?
•

In het park een dierentuintje (klein) in de buurt van de speeltuin omdat kinderen dit zelf als idee aandroegen en omdat dit er nog niet is in Wessem.

Wat is het doel van ons idee?
•
•

Kinderen en ouderen samen brengen op 1 plek
Meer gebruik maken van het park
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Hoe maken we dit idee tot een succes?
•
•
•

Door middel van ludieke acties (bijvoorbeeld: Sponsor een dier!)
Groepje vrijwilligers om de dieren en het stuk te onderhouden
Materiaal en dieren moeten er komen

Wat houdt ons idee precies in?
Een klein dierenparkje (geit, kip, konijn etc.) in het park. Bij de speeltuin.
Voornamelijk bedoeld voor kleine kinderen (0-4) en ouderen (60+)
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2. Spetteren
Positionering

Hoe willen jullie het idee positioneren? Positioneren is het kiezen van een onderscheidende,
relevante en geloofwaardige uitstraling van het idee; wat spreekt mensen in Wessem aan?

Wat maakt dit idee bijzonder?
•
•
•
•

Zoiets is er nog niet in Wessem
Het is voor iedereen
Het zet het park weer op de kaart door toevoeging diversiteit en uitbreiden speeltuin
Gemeenschap zorgt samen voor de dieren
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Wat moet het idee uitstralen?
•

Het park leeft doordat het een ontmoetingsplek wordt voor iedereen die wil
> Dit kan gerealiseerd worden door toevoegen picknickplek en activiteiten voor recreërende gezinnen

Wat zijn de kernwaarden van het idee
Ruimte om te spelen

Kernwaard
e

n

Ontdekken
Samenkomen
Ontmoeten
Recreëren
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3. Bruisen

Organisatie & samenwerking

Wat en wie hebben we nodig om dit idee te realiseren? Denk hierbij aan een ruimte of locatie
en benodigdheden. Maar ook aan organisaties, vrijwilligers en mensen met specifieke kennis
of ervaring.

Wat hebben we nodig?
•
•
•

Locatie: Bij speeltuin in park (= grond van gemeente)
Materiaal: Grotendeels door sponsoring, gedeeltelijk aanschaf
Vergunning?

•

Vrijwilligers!!!

Wie hebben we nodig?
•
•
•
•

Gemeente
Vrijwilligers
Bouwers
Sponsoren

Dit gaan we de komende 50 dagen doen
•
•

Werkgroep oprichten om dit te realiseren
Contact met speeltuin zoeken
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Financiën & middelen

Welke (financiële) middelen hebben we nodig? Geef aan hoeveel geld nodig is en hoe je aan
het nodige geld wilt komen.

Hoeveel financiële middelen zijn nodig voor de realisatie?
•
•

Realisatie: ongeveer 20.000 Euro
Onderhoud: ? (continue)

Hoe kunnen we inkomsten krijgen?
•
•
•
•

Gemeente
Subsidie
Sponsoring
Crowd-funding

Welke andere middelen zijn nodig?
•
•
•
•

Grond > Gemeente
Materiaal (Hekwerk, schuur, water en stroom, klauterspul voor beesten)
Onderhoudmateriaal en werk
Dieren
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4. Glanzen
Doelgroep

Voor wie is het idee bedoeld? Geef een overzicht van de doelgroep(en) en denk daarbij niet
alleen in doelgroepen op basis van leeftijd, want de 55-plusser bestaat niet! Probeer de
doelgroep(en) zo concreet mogelijk te omschrijven en denk na over hoe ze te bereiken zijn.

Voor wie is het idee bedoeld?
•
•
•

Voor alle inwoners van Wessem e.o.
Kinderen met hun ouders, opa/oma
Ouderen

Wat kenmerkt de doelgroep(en)? Welke behoeften hebben ze?
•
•
•

0-4: Nieuwsgierig, interesse in dieren, ontdekken
60+: Interesse in natuur, kijken naar de kinderen, contact maken
Rest: contact maken
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Communicatie
Hoe communiceren we over het idee? Communicatie is belangrijk om de juiste boodschap
via verschillende kanalen bij de juiste doelgroep te krijgen. Het vraagt een mix van middelen,
zowel offline als online, die regelmatig ingezet worden om mensen te bereiken. Geef aan
welke middelen jullie willen inzetten.

Waar kunnen we de doelgroep vinden en bereiken?
•
•

Contact met speeltuin
Werkgroep oprichten > Netwerk gebruiken

Welke middelen zet je in om de doelgroep(en) te bereiken?
•
•

Mond op Mond reclame
Persoonlijke benadering
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5. Vervolg
Teaminfo
Hoe gaan we verder om dit idee te realiseren? Geef een overzicht van het team dat aan het
idee heeft gewerkt en hier verder mee gaat.
Teamleider:

Teamleden:
•
•
•

Organisatie:

E-mailadres:

Telefoon:

Ralph Kessels					
info@ralphkesselsbouwservice.nl 0629073723
Johan Jeurissen					 johanjeurissen@kpnmail.nl		061062109
Jan-Hein Leduc					 janhein.tien@kpnplanet.nl		56151209

Geef aan wat jullie volgende stap is om mee aan de slag te gaan
Contact met speeltuin leggen
Mensen vinden voor in de werkgroep
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In samenwerking met:

