NIEUWSBRIEF 10
Burgerinitiatief
Revitalisering
“Speelpark Nieuwenhof”
Beste Nieuwenhof-bewoner,
In de laatste nieuwsbrief hebben we je geïnformeerd dat de aanleg van de 1e fase van het
speelpark gaat starten. Inmiddels is de gemeente al bezig met het voorbereiden en
aanplanten van een aantal grote bomen.
In de afgelopen tijd is veel energie gestoken in de afstemming met de diverse partijen. In deze
nieuwsbrief nemen we je mee in de uitvoeringsplanning zoals deze op dit moment bekend is.
Externe oorzaken, zoals bijv. weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de planning
aangepast dient te worden.
In week 13 (29 maart t/m 4 april) vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats.
In week 14 en 15 (5 april t/m 18 april) vinden de graafwerkzaamheden plaats.
In week 16 en 17 (19 april t/m 2 mei) wordt de fundering van de pumptrack aangelegd en krijg
je al een goed beeld van het eindresultaat.
In week 18 en 19 (3 mei t/m 16 mei) wordt het asfalt aangebracht en wordt
het grondwerk rondom de pumptrack afgewerkt.
In week 20 en 21 (17 mei t/m 28 mei) wordt het overige grondwerk
uitgevoerd, plaatsen we de goals en ruimen we het terrein op zodat het
daarna gebruikt kan gaan worden.
Aansluitend aan de werkzaamheden aan de pumptrack en het voetbalveld
gaan we de speeltoestellen van de locatie De Ploeg verplaatsen. In een
volgende nieuwsbrief zullen we je hier verder over informeren.
We proberen de hinder tijdens de bouw zo veel als mogelijk te beperken,
maar kunnen dat natuurlijk niet helemaal voorkomen. We hopen op jullie
begrip voor eventuele overlast. Het bouwverkeer is geïnformeerd om de
huidige route voor het bouwverkeer vanuit het noorden aan te houden.
De afgelopen periode hebben we ook gewerkt aan het sponsorplan. Draag je
dit initiatief een warm hart toe en wil je dat het nóg mooier wordt dat kun je
het project sponsoren of vriend van het speelpark worden. Op onze website
https://speelpark-nieuwenhof.nl/ zijn de diverse sponsormogelijkheden
opgenomen. Voor bedrijven is fiscale aftrek mogelijk! Mocht je hier vragen
over hebben dan stuur gerust een e-mail naar onderstaand adres.
Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben die je met ons wil
delen, dan kun je ons bereiken op:
info@speelpark-nieuwenhof.nl
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Speelpark Nieuwenhof

