NIEUWSBRIEF 3
Burgerinitiatief
Revitalisering
“Speelpark Nieuwenhof”
Beste Nieuwenhof-bewoner,
Geen nieuws is goed nieuws zeggen ze wel eens. En dat geldt ook voor het speelpark
Nieuwenhof
. Het is de afgelopen tijd een beetje stil geweest, maar dat betekent niet dat
er niet hard gewerkt is. In deze nieuwsbrief nemen we je mee in wat er de afgelopen tijd
allemaal gedaan is en waar we op dit moment staan.
Op dinsdag 2 juli hebben we een bewonersavond georganiseerd waarin ongeveer 25
bewoners aanwezig waren. We hebben onze eerste ideeën van het speelpark daar
gepresenteerd. Deze ideeën zijn zeer enthousiast ontvangen en we zijn dan ook
aangemoedigd om hiermee door te gaan.
Tijdens de bewonersavond is gepresenteerd dat het park bestaat uit 4 onderdelen: voetballen,
fietsen, spelen en het parkgedeelte. In onderstaande figuur zijn de 4 onderdelen vertaald in
een zoneringsplan.

Na een welverdiende vakantie zijn we doorgegaan om de haalbaarheid van
het plan te onderzoeken en verder de detailleren. Na afstemming met
Gemeente Laarbeek, de Dorpsraad en Basisschool De Sprankel zijn we
inmiddels gestart met het definitief ontwerp, hebben we offertes van de
diverse onderdelen ontvangen en zijn we bovenal zeer actief geweest met de
subsidieaanvragen. Want het huidige budget is nog niet toereikend om ons
ambitieuze plan volledig te realiseren.
Wat speciale aandacht vraagt is het onderdeel fietsen. Want hiervoor is onze
keuze gevallen op een pumptrack. Dit is een moderne crossbaan en een
innovatieve speelvorm waarbij de kinderen sportief worden uitgedaagd en
blijven leren en ontwikkelen. Kortom, dit sluit fantastisch aan op onze visie.
Echter voor de realisatie hiervan is een flinke investering benodigd. We willen
immers dat deze pumptrack jaarrond veilig gebruikt kan worden en hiervoor
is gebruik van asfalt vereist.

Daarmee wordt een veilige en toegankelijk pumptrack gerealiseerd die tevens
gecertificeerd wordt opgeleverd om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Aangezien het speelpark bedoeld is voor de kinderen hebben we ze er ook bij betrokken.
Afgelopen periode heeft met groep 6a van Basisschool De Sprankel een ontwerpatelier
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is er hard gewerkt en er zijn diverse
waanzinnige ideeën bedacht, zoals: een looping in de pumptrack, een tokkelbaan over de
bomen en een fietsbrug over het pad. Maar ook realistischere ideeën, zoals vogelhuisjes
aan de bomen, een uitkijktoren en een waterpomp werden genoemd. De resultaten
worden verwerkt in het definitieve ontwerp.

Naar verwachting organiseren we begin volgend jaar weer een bijeenkomst
om het definitieve ontwerp te presenteren. Zodra dit ontwerp is afgestemd
met Gemeente Laarbeek en de juiste datum bekend is, informeren we je via
de gebruikelijke digitale nieuwsbrief.
Mocht je voor die tijd vragen hebben dan kun je ons altijd bereiken op:
nieuwenhof1@outlook.com
PS. We zijn tevens nog op zoek naar ideeën ten behoeve van sponsoring,
dus……………
.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Speelpark Nieuwenhof

