NIEUWSBRIEF 4
Burgerinitiatief
Revitalisering
“Speelpark Nieuwenhof”
Beste Nieuwenhof-bewoner,
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst om mee te denken voor de
financiering. Tot onze vreugd zijn er enkele ideeën geopperd waarvan wij denken dat
crowdfunding de meest haalbare optie is. In de volgende nieuwsbrief zullen wij je hier nader
over informeren.
Tevens hebben we je geïnformeerd over het zoneringsplan van het speelpark en specifiek over
de wens voor een pumptrack. Aangezien dit veruit het grootste en duurste onderdeel is van
het speelpark, hebben we veel tijd besteed om te komen tot de juiste partij die een dergelijke
pumptrack kan ontwerpen en bouwen en die tevens recht doet aan onze visie. We zijn er van
overtuigd dat we deze partij gevonden hebben en het voorstel voor de gunning van de
opdracht ligt inmiddels bij de gemeente. Hieronder is het schetsontwerp opgenomen en dat
ziet er wat ons betreft al veelbelovend uit. Het is een baan met een lengte 230 meter en door
de bochthoogte van 1,10 meter ook geschikt voor de minder ervaren jeugd.
Om toch voldoende uitdaging te bieden, zodat kinderen zich hierin kunnen
ontwikkelen, komt er een speciale 'jumpline’ met extremere sprongen.
Kortom een baan die recht doet aan onze visie.

Om het totale speelpark te realiseren zijn er op dit moment nog onvoldoende
financiële middelen. De afgelopen periode heeft daarom vooral in het teken
gestaan van het tot stand komen van de noodzakelijke overkomsten tussen
de Dorpsraad en de Gemeente Laarbeek. Met deze overeenkomsten kunnen
we meer subsidiefondsen bereiken en komt het benodigde budget eerder in
beeld.

Aangezien we toch al iets willen gaan doen, hebben we besloten om ons aan te sluiten bij
de NL Doet-dag op zaterdag 14 maart. Op die dag gaan we de speeltoestellen van het
speeltuintje langs De Ploeg verplaatsen naar hun nieuwe bestemming (witte stip).

Aangezien we dit niet alleen kunnen zijn we op zoek naar buurtbewoners die ons hierbij
kunnen helpen. Dus ben je handig, wil je handen uit de mouwen steken, kun je goed
organiseren of kun je het geheel goed overzien?
Meld je dan aan door je 06-nummer door te geven aan
nieuwenhof1@outlook.com en dan plaatsen we je in de HandigeHarrie-App. Alle hulp is welkom.
Het verzorgen van de interne mens mag natuurlijk niet vergeten
worden, daarom wordt er voor een hapje en een drankje gezorgd.
Degene die zich aanmelden worden separaat geïnformeerd middels de
Handige-Harrie-App.
Vanwege de noodzakelijke voorbereidingen van de NL Doet-dag en de
afstemming van de overeenkomsten tussen de Dorpsraad en de
Gemeente Laarbeek wordt de bijeenkomst om het definitieve ontwerp
te presenteren verzet naar het voorjaar. Zodra 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
We hopen op een grote opkomst voor de NL Doet-dag om samen met
ons de handen uit de mouwen te steken om onze wijk weer wat mooier
en socialer te maken.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Speelpark Nieuwenhof

