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motivatie
Actieve participerende betrokkenheid van de burger met de inrichting en verfraaiing van zijn binnenstad.
deelnemers
Vertegenwoordigers uit diverse inwonergroepen uit de stad Assen, 
die in een voorselectie n.a.v. een ontwerpprijsvraag door een deskundige jury geselecteerd zijn.
vooraf de prijsvraag
Ontwerp m.b.v. specifieke software een decoratief onderdeel van het Community Art Project Weiersstraat, 
meerdere inzendingen per persoon mogelijk
mogelijk deelnemende groepen aan de prijsvraag:
Basisonderwijs (2 ontwerpen), middelbaar onderwijs (2 ontwerpen), omwonenden (2 ontwerpen), 
MBO (1), HBO (1), personeel DNK en bibliotheek (1), 
onderhoudspersoneel openbare ruimte dienst werk Assen (1), politie-agenten bureau Weiersstraat (1), 
Hema personeel (1), MKB binnenstad (1) en buschauffeurs uit Assen (1)?
start en voortgang prijsvraag
Mogelijkerwijs instructie voor elke deelnemersgroep apart op afspraak, 
mogelijkerwijs in voorgepubliceerde centrale bijeenkomsten, 
mogelijk in on-line geplaatste instructies, speciale website met platform? Facebook account?
Feedbackmomenten/begeleiding gedurende het proces inbouwen door inloopavonden/middagen?
Start ontwerpfase: begin oktober 2017, 
einde ontwerpfase begin januari 2018 
Jurering in januari en februari 2018: bekendmaking winnaars
eindontwerp
De 14 ontwerpen (de keuzes van de jury) vormen zich tot een nieuw totaalontwerp 

Afronding eindontwerp: april 2018                               Realisatie eindontwerp: vanaf mei 2018

Mogelijke participatie van deelnemers aan het plakken van het mozaïek?







Exempel: OMNIWORLD ALMERE
GEVEL ISOLATIEPLATEN

300.000 KERAMISCHE TEGELS



Ingeval Community Art met meerdere verschillende ontwerpen, keramische tegels, aangepast kleurgebruik

a) Concept gevelverdeling in 11 gelijke vakken van 4.50 m. X 4.50 m.( hoogte gevel = 9 m.)
b) Restant oppervlakte gevel vraagt andere invulling gezien aanwezige ramen en bevoorradingsdeur.
c) Voorstel verwijderen betonnen luifel

d) uitvlakken gevel, isolatieplaten, dilatatievoegen



Conceptplan:

ondergrond
Gemetselde bakstenen muur met 3 dilatatie-voegen, deur, ramen en ventilatie roosters
oppervlakte
circa 300 vierkante meter (9 meter hoog en circa 33 meter lang)

materiaal
Voorbereiding deelnemers: 
digitaal met speciale (gratis) software
Voorbereiding fysieke realisatie: 
inkoop materiaal (levertijd) 
inrichting werkplek (steigers, veiligheid)
constructie van isolatieplaten op bakstenen als ondergrond



uitvoering: hardgebakken keramische tegels van 10x10 en 5x5 cm. (incl. voegwerk)
materiaal

voorstelling
Kleurrijke Patchwork-achtige totaalvorm bestaand uit 
(ongeveer) 14 onderdelen waarvan er 11 zeker 4.50 m. hoog x 4.60 m. breed zijn. 

Vintage achtige uitstraling in relatie tot “8-bits-style” gebaseerd op de eerste computer 
games uit de jaren 80 en invloeden van kruissteek borduurachtige motieven. 



Ontwerp-
mogelijkheden
met
TEGELMAAT
5 cm. X 5 cm.

Per ontwerp:
90 x 90 tegels =
8100 tegels

Per ontwerp:
oppervlakte
4.50m.X 4.50m.



IMPRESSIE keramisch patchwork Community Art Weiersstraat
met mix van
tegelmaten
10cm.X 10cm.
én 5cm.X 5cm.



3 RESTOPPERVLAKTES:

A: 3.90m. X 9.00m.
B: 3.90m. X 9.00m.
C: 3.23m. x 9.00m.

A B C

Mogelijke varianten rangschikking Hema-gevel
(inclusief verwijdering betonnen raamluifel): 
TEGELmix
5x   10cm.X 10cm. (45x45 tegels) en
5x     5cm.X 5cm. (90x90 tegels).
totaal
10 oppervlaktes van 4.50m. X 4.50m.


