
Verslag werkgroep Visie & Interieur van woensdag 15 maart 2017 
 
Aanwezig: Carin, Bougien, Mark, Inge, Liza, Daniëlle (allen SKSG), Anika, Carla, Herna, Jannie, 
Roos, Shanna, Lisanne, Gerda, Peter (allen Borgman), Wanda en Annemarie (ouders Borgman en 
SKSG). 
Afwezig: Dieny (SKSG) en Jurgen (Borgman). 
 
Na een kennismakingsronde, een korte presentatie van de ontwerpgroep tot nu toe en een uitleg van 
onze opdracht zijn we – aan de hand van Wanda – gestart met een gesprek over harde of zachte 
vloeren, panelen om de akoestiek te verbeteren (wel extra kosten?), bullitborden in de groepsruimte 
(ook voor een betere akoestiek) en het effect van akoestische verf. 
 
Het is van belang dat we bij de basis beginnen. De soort vloeren en muren + de kleursamenstelling 
daarvan. Van daaruit kunnen we verder. Al pratend en overleggend komen we uit bij linoleumvloeren 
vanwege duurzaam karakter en natuurlijk materiaal. De kleur ‘oranje’ lijkt het meest neutraal maar we 
willen wel graag vloeren die doorlopen in ruimtes. Ook wordt een pvc magneet vloer genoemd als 
mogelijkheid. 
 
Als het om de akoestiek gaat kunnen we ook denken aan meubilair dat het geluid dempt of absorbeert 
en aan schoonloopmatten die ruim van maat zouden kunnen zijn. 
 
Wat betreft sfeer in het nieuwe gebouw willen we graag elementen (op foto’s) meenemen vanuit de 
huidige gebouwen aan de Kijkin en Jaco. Op de Jaco kijken we nu uit op de Martinitoren en dat willen 
we ook in het nieuwe gebouw (foto in de hal?). een onderwerp waarover we later verder gaan. 
 
Suggesties: 

- Bekijk www.feltmat2.de vanwege de kleuren en mogelijkheden 
- Wanda kan stalenboeken opvragen 
- Fa. Dagelet uit de Kijkin uitnodigen voor een gesprek/presentatie (actie Peter) 
- Vertegenwoordiger Giovanni ?? van Gerflor uitnodigen (actie Peter) 
- We moeten een plek organiseren (dropbox?) waar we alles kunnen plaatsen (Gerda checkt 

via de Helpdesk van O2G2) 
 
Afspraken 

1. We geven elkaar voor de volgende keer de opdracht om na te denken welk meubilair er per 
unit wordt gewenst en we bekijken allerlei sites om te bepalen welke vloer “het beste past.” 

2. We vergaderen voortaan van 17-19 uur of van 19-21 uur op woensdagmiddag en – avonden. 
 

http://www.feltmat2.de/

