Aan alle belangstellenden,
Inmiddels zijn er 2 informatieavonden gehouden waar belangstellenden hun mening naar
voren hebben gebracht over de plannen voor het vijvergebied.
In het kort hierbij wat punten die besproken zijn:
We onderscheiden 3 fases:
1
Schetsfase
2
Voorlopig ontwerp
3
Definitief ontwerp.
De getoonde tekening was bij beide avonden een behoorlijk discussiepunt. NB. De tekening
is bedoeld als eerste schets waarbij nog niets vast staat.
Tijdens de eerste avond kwamen de volgende punten naar voren:
- Fietspad uit het ontwerp halen
- Fitnessmogelijkheden verspreiden rond de vijver
- Voetbalveld en speeltuin op dezelfde plaats handhaven is duurzamer
- Geen vissteigers maar plateaus en 1 geschikt voor minder validen
- Hangplek naast Knop Op minder aantrekkelijk maken
- Maken van een z.g. Gouden Document (een voorbeeld is aan het bestuur gemaild)
Tijdens de tweede avond kwamen daar nog bij:
- Oog hebben voor lange termijn
- Aandacht voor goede communicatie.
Ook via de mail kwamen nog aanbevelingen binnen.
Wij zijn erg benieuwd naar hetgeen bewoners van de Couperinstraat deze week na hun
overleg aan suggesties aan ons gaan doorgeven.
Een greep uit de suggesties die ons per mail bereikten:
Geen extra bankjes, verbeteren verlichting, activiteiten, meer interessante beplanting,
afgesloten hondenspeelplaats, opknappen dierenweide.
Inmiddels is het bestuur weer bij elkaar gekomen om een en ander te overleggen met
gemeente (in de vorm van projectleider Rob Euser) en stichting Welzijn (Arjan de Weeger).
We hebben de oude schets erbij genomen en aan de hand van de aanbevelingen geschrapt
en bijgetekend.

Ook is er gesproken over de kosten voor de stichting en die voor de gemeente. Het lijkt erop
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en een aanzienlijk deel van de kosten
van dit project op zich zal nemen. Zodra hier meer definitiefs over te melden valt zullen wij
dit met u delen.

