Projectplan
Bestrating scouting HGZ

Datum 06-02-2016 (versie 2)

Projectplan

Organisatie: Scouting de “Trappers”

Datum: 06-06-2015

Inhoud

1.

Verantwoordelijkheid
Aanleiding

2
2

1.1

Situatieschets en probleemstelling

2

1.2

Doelstelling van het project (SMART)

2

1.3

Verwachte projectresultaten

2

1.4

Uitgangspunten

2

1.5

Projectafbakening

2

1.6

Randvoorwaarden

2

1.7
2

Relatie met andere projecten en/of initiatieven
Risicoanalyse

2
3

2.1

Business risico's

3

2.2

Projectrisico's

3

3

Projectfasering

3

3.1
4

projectfasering
Projectbegroting (niet beschikbaar)

3
4

Bijlage 1: Bestratingsplan

Verantwoordelijkheid
Projectleider:

Vereniging De Trappers
Karla Ubbels
Midden Groningse Uitdaging

Projectgroepleden:

Verenigingsbestuur scoutinggroep de “Trappers”
Stichtingsbestuur scoutinggroep de “Trappers”

Projectperiode:

Aanvang:
Afronding:

2016
2016

1.

Aanleiding

1.1

Situatieschets en probleemstelling
Scoutingvereniging “de Trappers” uit Hoogezand is een vereniging met 200 leden en is zowel land als
water georiënteerd. De vereniging beschikt vanaf 1991 over een eigen stenen gebouw aan de
Woldweg 61a. Het gebouw wordt gebruikt voor de wekelijkse opkomsten van de vereniging en dient zo
nu en dan als uitvalbasis voor evenementen in de regio Hoogezand-Sappemeer. In de naast gelegen
berging en de botenstalling worden alle verenigingsmaterialen opgeslagen.
Voor het vervoer en het verplaatsen van deze materialen is er regelmatig zwaar materieel nodig. De
huidige bestrating is hiertegen niet bestand. Ook lopen de kleine wielen van de botentrollies vast in het
zand waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.
Sinds kort heeft de vereniging ook een rolstoelgebruiker als lid. Het lid ondervindt problemen indien zij
bij nat weer over de erfverharding (sintels) rijdt. Ook de vele verzakkingen in de bestrating bemoeilijken
haar bewegingsvrijheid. Deze verzakkingen worden door kleine zoogdieren zoals woelmuizen en
konijnen veroorzaakt.
Door het stijgende aantal leden is er behoefte aan een groter plein.

1.2

Doelstelling van het project (SMART)
Doelstelling:
Vernieuwen bestaande bestrating en vergroten plein tot aan het begin van het
botenstalling.
Specifiek:
Het project richt zich op de bestrating rondom het scouting gebouw aan de
Woldweg 61a
Meetbaar:
Het project is afgerond als:

Het plein is uitgebreid tot aan het begin van de botenstalling

De paden naar de kampvuurkuil en het park zijn herlegt en zijn voorzien
van opsluitbanden

De bestrating rondom het gebouw en het pleintje achter het gebouw zijn
herlegt/ vernieuwd en voorzien zijn van opsluitbanden.

De opstap naar de vlaggenmast is verwijderd

De waterafvoer (waterkolk + goot) is gerealiseerd
Acceptabel:
Het groepsbestuur van de vereniging heeft het project vooraf besproken met
de vrijwilligers binnen de vereniging. De vereniging is akkoord zolang de
bekostiging geen zware wissel trekt op de financiële situatie van de
vereniging/stichting.
Realistisch:
Vanwege de noodzaak binnen de vereniging, de inzet van meerdere
vrijwilligers en de toezegging van de Rabobank om samen deze uitdaging aan
te gaan lijkt het bestrating project haalbaar.
Tijdgebonden:
Het project start en eindigt in 2016

1.3 Verwachte projectresultaten
Uitbereiding en verbetering van de bestrating en afwatering rondom het scouting gebouw
Voordelen resultaten: groter plein, verbetering van de bereikbaarheid van het scoutinggebouw door
mindervalide personen .Bestrating beter bestand tegen zwaar materieel. Betere afwatering en
daardoor minder plassen op het terrein.
1.4 Uitgangspunten
De financiering van de bestrating dient voornamelijk uit giften en sponsering te komen.
De vereniging helpt mee aan de realisatie
Het project dient na aanvang binnen enkele weken te zijn afgerond.
1.5 Projectafbakering
Niet inbegrepen is het ophogen van het grasveldje naast het plein en het uitgraven van de wadi in de
bosrand naast het grasveldje.
1.6 Randvoorwaarden
geen
1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven
Het project is tevens geadopteerd door midden-groningse uitdaging

2.

Risicoanalyse

2.1 Business risico's
Tijdens de werkzaamheden zullen de opkomsten hinder ondervinden. Om de overlast te beperken zal
het project zo kort mogelijk duren. Ook eventuele huurder zullen overlast ondervinden van de
werkzaamheden.
2.2 Projectrisico’s
- Een tekort aan financiële middelen kan zorgen voor een gedeeltelijke realisatie van het project.
3.

Projectfasering

3.1 Projectfasering
Het project doorloopt een aantal fases welke in volgorde afgewerkt worden. Het project start op datum
“X”
Fase 1
Werkzaamheden:
Uitvoering
Benodigdheden:
Fase 2
Werkzaamheden:
Uitvoering

Startdatum = X
Verwijderen en sorteren van bestrating
Goede tegels hergebruiken voor het pad rondom het scoutinggebouw.
Vereniging
: verwijderen bestrating
……………….. : levering en afvoer containers
Containers voor het afvoeren van materiaal
X+2
Opbrengen geel zand en aantrillen (gebied: geel en wit)
Uitzetten bestrating
……………….. : levering zand
……………….. :

Benodigdheden:

Zand

Fase 3
Werkzaamheden:
Uitvoering
Benodigdheden:

X + ..
Aanleggen 2 waterkolken + aansluiten op reeds aanwezige afvoer
??
Waterkolk & aansluitmateriaal

Fase 4
Werkzaamheden:

X + ..
Herbestraten pad naar kampvuurbak en park + opsluiten van deze paden
(groen)
Aanbrengen grondkabel onder bestrating naar kampvuurbak
??
Hergebruik klinkers / nieuwe bestrating
Opsluitbanden
YmvK kabel

Uitvoering
Benodigdheden:

Fase 5
Werkzaamheden:
Uitvoering
Benodigdheden:

X + ..
Herbestraten pad rondom het gebouw + opsluiten (geel)
??
Hergebruik 30x30 tegels of nieuwe bestrating
Opsluitbanden

Fase 6
Werkzaamheden:

X + ..
Herbestraten plein (wit)
let op!!: verhoging vlaggenmast moet rolstoel vriendelijk.
Aanleggen watergoot
??
Nieuwe bestrating
Opsluitbanden

Uitvoering
Benodigdheden:
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