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Wat een start !!!
De 2 inloopavonden in september waren ondanks de
Covid-19 maatregelen erg goed bezocht.
Beide avonden waren er vooral veel vragen naar
aanleiding van een eerste impressie tekening die was
gemaakt op basis van voorstellen en ideeën die de
afgelopen 2 jaar waren ingebracht.
Grootste pijnpunt in de tekening was een fietspad dat
achter de tuinen van de Couperinstraat was
ingetekend. Voor alle duidelijkheid : Het fietspad
is uit de tekening gehaald en is ook geen
onderwerp meer in de uitwerking van de
ideeën en plannen door de stichting.
De stichting werkt samen met de gemeente Capelle
aan den IJssel en stichting Welzijn Capelle. Daar waar
verantwoordelijkheden, taken, communicatie en
financiële verplichtingen bij horen zullen die ook door
die partij worden gedragen. Voorbeeld is dat het pad
rond de vijver en verlichting een taak en
verantwoordelijkheid
is
van
de
gemeente.
Vernieuwing en onderhoud liggen dan ook financieel
bij de gemeente en niet bij de stichting.
Een aantal belangrijke opmerkingen die uit beide
inloopavonden kwamen zijn onder andere:
- Geen fietspad achter Couperinstraat
- Communicatie naar bewoners organiseren
- Locatie trapveld en speeltuin niet wijzigen
- Fitnessmogelijkheden verspreiden rond de vijver
- Geen vissteigers maar wel plek voor minder validen
- Hangplek naast Knop-Op anders inrichten
- Langetermijn visie voor het gebied
Het bestuur zal de input van deze 2 avonden
meenemen in het verdere proces en voor zover
mogelijk is inpassen in een volgende uitwerking.
Bewoners van de Couperinstraat hebben een
document overhandigd met hun visie over de
ontwikkeling van het vijvergebied. Het bestuur is blij
met deze positieve bijdrage van de bewoners.
Samenwerken is samen werken naar een mooi
eindresultaat. Daar staan wij voor.

1e Ontwerp Dierenweide

Voor meer informatie kijk op de website.
www.hetnieuwevijvergebied.nl - Downloads
Irma Smits, bewoonster ’s Gravenland, heeft
aangeboden om het bestuur te komen versterken en
bij te dragen aan het succes van dit project. Wij zijn
enthousiast dat een betrokken bewoonster ons gaat
helpen. In de toekomst als de uitvoering concreter
wordt hopen wij op meer bewoners die willen
bijdragen in het succes en de duurzaamheid van het
project.
Lopende acties
-

Communicatie met bewoners
Offertetraject Dierenweide
Gebruikersovereenkomst terrein dierenweide
Inrichting gebied rond vijver
Organisatie Knop-Op
Document Couperinstraat
Input inloopavonden bespreken
Oproep doen voor vrijwilligers
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