NIEUWSBRIEF 1
Burgerinitiatief
Revitalisering
“Speelpark Nieuwenhof”
Beste Nieuwenhof-bewoner,
Graag willen we u informeren over een initiatief welke is gestart door een aantal
medebewoners van de wijk Nieuwenhof en de in aanbouw zijnde wijk Nieuwenhof-Noord.
Visie
Kinderen zorgen voor een verbinding in de samenleving. Binnen de wijken Nieuwenhof en
Nieuwenhof-Noord wonen vele kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Door het gebied aan "De
Zicht en De Gaffel" in te richten als speelterrein voor deze doelgroep wordt er een natuurlijke
en sociale verbinding gelegd tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wijk.
Kinderen horen te bewegen! Door een laagdrempelige, uitdagende en innovatieve speelplek
te creëren wordt een sociale ontmoetingsplek gevormd waarbij samen sporten en spelen
vanzelfsprekend is. Geen iPad en Playstation meer benodigd!
Kortom: 1 speelpark waarin sport en spel centraal staan !!
Wensen en behoeften “Speelpark Nieuwenhof”
Op dit moment zijn de eerste gesprekken met de Gemeente Laarbeek
geweest, en zij ondersteunen dit initiatief. Anderzijds heeft de gemeente al
het plan om de huidige speelvoorzieningen aan te pakken. Nu kunnen we
meedenken naar de wensen en behoefte van de doelgroep! Vandaar ook
deze brief om u tijdig te informeren. Ook uw ideeën en inbreng zijn van harte
welkom. Middels een nieuwsbrief willen we u met regelmaat een update
geven over de gang van zaken en de status van dit initiatief. Meldt u zich snel
aan met uw emailadres.
Wat is het doel
Het doel is om de huidige speelvoorzieningen te revitaliseren en meerdere
speelvoorzieningen te creëren. Hiermee doelen we op: het huidige
voetbalveld tegenover de ”Mariaschool” te upgraden en dit veld te verbinden
met de speeltuin, meer speeltoestellen plaatsen en onderzoeken of het
mogelijk is om een alternatief te zoeken voor de huidige “crossbaan”.
Hiermee willen we in een gezellige en groene “ambiance” een fraai
speelpark creëren.
Wat zijn belangrijke aspecten waaraan het “Speelpark” moet voldoen
→ Multifunctioneel
→ Sociaal
→ Veilig
→ Kosten efficiënt
→ Laagdrempelig
→ Innovatief
→ Uitdagend
→ Gezond

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Speelpark Nieuwenhof

Meld je aan via onderstaand
emailadres om middels een
digitale nieuwsbrief op de hoogte
te blijven van de ontwikkelingen.
nieuwenhof1@outlook.com

