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Wat is de FLL
FLL is de afkorting van: 
First Lego League
wedstrijdonderdelen:

● Legorobotwedstrijd
● teamwork
● innovatieproject 



Innovatieproject 

Thema: 
City Shaper

gebied: 
De Schelfhorst locatie Welgelegen: 
voormalig schoolgebouw De Telgenborch

Probleemgebied:
voor buurtbewoners door verloedering en 
kinderen kunnen er niet spelen. 



wat wil de buurt? 
vragenlijst en interviews weten we dat de buurt daar:

● iets wil waar de hele buurt plezier aan heeft (100%)
● in een een parkachtige omgeving (80%)
● speeltuin voor jonge/oudere kinderen (90%)

In de directe omgeving ook scholen voor speciaal onderwijs (OKC De 
Iemenkorf, VSO de Brug) en woongroepen voor kinderen met een 

handicap. 



Ons plan?

samenspeeltuin:

Voor jonge en oudere kinderen met 

of zonder handicap. 



Huidige plannen:

zorgcentrum voor ouderen?

Nadelen op locatie Welgelegen: 
● buurtbewoners willen hier geen groot gebouw
● geen parkeerruimte
● weg naar deze locatie (Ter Kleef) is smal: veel verkeer 

is gevaarlijk!



Betere plek zorgcentrum?
Locatie wooncentrum de Burcht

Voordelen:
● Locatie komt vrij door verhuizing 

naar de Klokkebelt.
● voldoende parkeerruimte
● goede toegangswegen
● buslijn langs deze locatie
● winkels op loopafstand



Samen spelen is juist heel 
gewoon!

Iedereen moet mee kunnen doen!



Deskundigen

http://www.speeltuinbende.nl/

● Yalp  sport- en speeltoestellen, 
Pascal Elkink 

● VSO De brug:  Wendy Henning en 
Joyce Vorsteveld

● Harry de Olde , 
gemeenteraadslid PVA 

● Buurtbewoners Volwassenen & 
kinderen

● Rick Brink, Minister van 
gehandicaptenzaken ● Maud Wilms, specialist/ 

ervaringsdeskundige 
inclusiviteit,



VragenVragen



Build the Future dat zijn wij,
Met de buurt zij aan zij.

Bouwen wij een toekomstdroom, want samenspel is juist gewoon!
Stap links, stap rechts, stop… high ten!

Zwaai links, zwaai rechts, net als de rest, Build the Future op z’n best.
*** ***, Build the Future op zijn best!!

Einde


