Het Nieuwe Vijvergebied
Capelle aan den IJssel, 22 april 2021
Betreft: werkzaamheden dierenweide starten a.s. maandag 26 april
Beste bewoner,
U bent op 30 januari jl. met een flyer van de Stichting WOP Ketensche Polder geïnformeerd
over een volgende fase in het vijverproject. Er is nu weer nieuws.
In januari hadden wij een concreet plan voor de dierenweide, dat we aan u wilden
voorleggen. In de flyer stond ook een tekening met artist impressions van de uit te voeren
werkzaamheden. En de werkzaamheden werden in de flyer opgesomd. Alle informatie is te
vinden op onze website www.hetnieuwevijvergebied.nl
Er kwamen veel positieve reacties op het plan. Die motiveerden ons om enthousiast door te
gaan. Wij willen u met deze flyer informeren dat we maandagochtend 26 april a.s. écht gaan
starten met de renovatie van de dierenweide. De stichting heeft Multi-Tuin, een in
buitenruimte gespecialiseerd bedrijf, opdracht gegeven voor het werk. Maandag wordt met
het grondwerk begonnen. De weide zal uiterlijk begin juni klaar zijn.
Daarnaast zijn we samen met de gemeente bezig met een onderhouds- en vernieuwingsplan
voor de rest van het vijvergebied. De werkzaamheden moeten na de zomervakantieperiode
starten. Wij verwachten nog voor de zomerperiode met een concreet plan bij u terug te
komen. Er zal dan weer een plan aan u worden voorgelegd (waar komt wat) mét een
ontwerptekening. Informatie hierover volgt via de website. Kijk daarvoor regelmatig op onze
website www.hetnieuwevijvergebied.nl.
Er gebeurt dus vanaf maandag het nodige op en rond de dierenweide. Wij hopen op uw
begrip voor werkgeluiden en misschien wat ongemak. Ook al proberen we die tot het
minimum te beperken, kunnen we dit niet helemaal voorkomen. Als u vragen heeft of
tijdens het werk last ervaart kunt u contact met het bestuur opnemen via
info@hetnieuwevijvergbied.nl of 06-23241620.
We doen ons best om een mooie dierenweide en een aantrekkelijk vijvergebied te maken!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting WOP Ketensche Polder

