NIEUWSBRIEF 6
Burgerinitiatief
Revitalisering
“Speelpark Nieuwenhof”
Beste Nieuwenhof-bewoner,
De afgelopen periode was voor iedereen zeer bijzonder en eigenlijk niet te bevatten. De
coronacrisis was een buitengewone periode en heeft voor iedereen veel impact gehad. We
hopen dat jullie allen nog in goede gezondheid zijn. Inmiddels zijn de mogelijkheden weer wat
groter geworden en laten we met zijn allen hopen dat de tweede golf zo beperkt mogelijk
blijft.
Voor ons als werkgroep had de coronacrisis ook de nodige impact. Voorheen liep je even bij
elkaar binnen om iets te bespreken en kwamen we als werkgroep geregeld bij elkaar. Dat kon
even niet meer. Ondanks de beperkingen hebben we als werkgroep toch de nodige
werkzaamheden kunnen verrichten en hebben we belangrijke stappen gezet in de verdere
voorbereiding van het speelpark. In deze nieuwsbrief nemen we je mee naar wat we als
werkgroep de afgelopen periode hebben gedaan.
Ontwerp pumptrackbaan
Eén van de specifieke onderdelen van het speelpark is de pumptrackbaan. De
afgelopen periode heeft Joost Wichman een ontwerp gemaakt dat past op
onze visie waarbij kinderen zich verder kunnen ontwikkelen en verbeteren
naarmate ze meer oefenen. Joost is wereldkampioen op de MTB en BMX en
heeft met zijn bedrijf Boost Pumptracks veel ervaring met dit soort banen.
Het ontwerp is compact van aard, maar bevat voldoende rechte stukken om
een mooie snelheid te ontwikkelen die voldoende uitdaging biedt, maar wel
veilig is. Tevens biedt de baan zogenaamde ‘transfer-mogelijkheden’
waardoor de baan meerdere routes kent. Voor de grotere kinderen is er een
‘jumpline’ aanwezig met iets hogere bulten waarmee ook daarvoor
voldoende uitdaging geboden kan worden. Als werkgroep vinden we het
ontwerp erg geslaagd en heel goed passen in onze visie. In onderstaande 3D
afbeelding is het ontwerp getoond:

Ondertekening gebruiksovereenkomst Gemeente Laarbeek en Dorpsraad
De realisatie van het speelpark kan niet plaatsvinden zonder de juiste afspraken en
financiering. Om dit in goede banen te leiden is een gebruiksovereenkomst noodzakelijk
tussen gemeente en dorpsraad.
Gezien de juridische context is er veel werk verzet om te komen tot een
gebruiksovereenkomst waarin alle partijen zich konden vinden. Op 16 juli was het zover
dat de gebruiksovereenkomst getekend werd door burgemeester Van der Meijden van de
Gemeente Laarbeek en de heer Van Elderen en mevrouw Jongerius namens de Dorpsraad
Lieshout. Met recht een feestelijk moment en een belangrijke mijlpaal om het speelpark
mogelijk te maken en gefinancierd te krijgen.

De ondertekening van de overeenkomst ging gepaard met de nodige media
aandacht. Wellicht heb je er het nodige over gehoord. Maar mocht je het
gemist hebben dan kun je middels onderstaande links het nodige terug lezen
en kijken:





https://www.ed.nl/de-peel/lieshout-krijgt-bijzonder-bochtig-en-bultigbeweegcircuit~ab7b4d59/
https://rtvkontakt.nl/ondertekening-overeenkomst-speelveld-nieuwenhof/
https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/40859/-dorpsraad-lieshout-engemeente-laarbeek-banen-weg-voor-nieuw-spe
https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/bouwen-wonen/40867/speelveldnieuwenhof-moet-moderne-bmx-baan-krijgen-

Verzoek basketbalvereniging
Leden van de basketbalclub Lieshout hebben met grote interesse ons
initiatief gevolgd. Zij hadden al lang een grote wens om een volledig
basketbalveld met 2 baskets in de openlucht te hebben. De perikelen rondom
het coronacrisis hebben deze wens nog verder versterkt.
Het bestuur van de basketbalclub heeft een verzoek gedaan of wij
mogelijkheden zien om een dergelijke voorziening in het plan op te nemen. In
de huidige situatie is er al een basketbalveld aanwezig en om dit initiatief
mogelijk te maken dient de huidige voorziening beperkt uitgebreid te
worden.
Het idee past in onze visie en we worden hier erg blij van. We steunen dit dan
ook volop om een volledig basketbalveld mogelijk te maken in ons plan.

Presentatieavond voorlopig ontwerp
De afgelopen maanden zijn de ontwerpers van ontwerpbureau SNK uit Aarle-Rixtel druk
bezig geweest om onze visie te vertalen naar een voorlopig ontwerp. De ideeën uit de
eerdere bijeenkomsten en de sessie met de basisschoolkinderen zijn uiteraard hierin
verwerkt.
Dit voorlopig ontwerp willen we graag aan jullie als buurtbewoners presenteren en
nadien bespreken om tot een definitief ontwerp te komen dat gebruikt kan worden voor
verdere (technische) uitwerking.
Op onderstaande datum wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Hierbij is ook een
vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Datum:
Tijd:

Locatie:

Dinsdag 15 september

20.30 uur
De Sprankel, De Wieken

Wij hopen op een grote opkomst en verwelkomen je graag op 15 september. Uiteraard
houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten. Indien de
overheidsmaatregelen gewijzigd worden en dit invloed heeft op de
bijeenkomst dan laten we dat tijdig weten.
Afgelasting NL Doet Dag
De afgelasting van de NL Doet Dag hebben we in de vorige nieuwsbrief
toegelicht. Als werkgroep zijn we aan het kijken wanneer we deze dag alsnog
willen uitvoeren. Zodra we daar duidelijkheid over hebben communiceren we
dat via een nieuwsbrief. Uiteraard kunnen we voor deze activiteit altijd extra
handen gebruiken, dus wil je je steentje bijdragen aan een mooiere en
socialere wijk? Stuur dan je telefoonnummer naar onderstaand e-mailadres
en we nemen je op in de Handige-Harrie-Appgroep. Alle hulp is welkom en
wordt zeer gewaardeerd.
Mocht je verder nog vragen hebben of andere ideeën hebben die je met ons
wil delen, dan kun je ons altijd bereiken op:
nieuwenhof1@outlook.com
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Speelpark Nieuwenhof

