
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Nieuwenhof-bewoner, 

Begin van het jaar hebben we je voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken. In 
nieuwsbrief 8 hebben we beelden van het ontwerp getoond. Hierop hebben we vele positieve 
reacties mogen ontvangen. Dank daarvoor! Zulke reacties geven ons extra energie om er de 
nodige vrije tijd in te steken. 

In de tussenliggende periode hebben we de nodige subsidies mogen ontvangen. We hebben 
inmiddels voldoende financiële middelen voor de werkzaamheden van de 1e fase. Dit is 
natuurlijk heel goed nieuws en boven verwachting. Vanuit Gemeente Laarbeek hebben we 
een akkoord gekregen om de 1e fase te gaan realiseren. In de 1e fase wordt de pumptrack en 
het voetbalveld aangelegd. Tevens worden de speeltoestellen van De Ploeg verplaatst naar 
het nieuwe speelpark. We zijn er trots op dat we na ca. 2 jaar hard werken de eerste schop in 
de grond kunnen steken. 
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Op dit moment worden de technische plannen voorbereid. Zodra de planning 
helemaal duidelijk is, dan communiceren we dat middels de bekende 
nieuwsbrief. In samenspraak met de basisschool hebben we besloten dat, 
vanwege de veiligheid, het terrein tijdens de werkzaamheden wordt afgezet 
met een groot bouwhek. Het terrein zal dan voor een enige tijd niet 
beschikbaar zijn.  

Om het speelpark in zijn volledigheid af te ronden zijn er nog diverse 
subsidieaanvragen in voorbereiding en behandeling. Ook het sponsorplan is 
bijna gereed. Als inwoner van Lieshout kun je ‘vriend’ worden van het 
speelpark. Binnenkort ontvang je hier meer informatie over. Wij hopen op 
een enthousiaste deelname. 

Op korte termijn gaat de Gemeente Laarbeek een aantal grote bomen langs 
de nieuwe watergang planten. Hiermee krijgt het speelpark de gewenste 
groene uitstraling. Het planten van deze bomen kan voor enige overlast 
zorgen. 

Vele handen maken licht werk. Op de laatste oproep voor extra hulp tijdens 
de bouwwerkzaamheden hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers 
gereageerd. Hiermee is de groep van Handige Harries weer wat groter 
geworden en daar worden we blij van. Mocht je ook mee willen helpen dan 
kun je jezelf aanmelden via onderstaand e-mailadres. 

Mocht je verder nog  vragen of opmerkingen hebben die je met ons wil 
delen, dan kun je ons bereiken op: 
nieuwenhof1@outlook.com 

 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Speelpark Nieuwenhof 

 


