Herinrichting van een
klimaatbestendige Vogelbuurt

nieuwsbrief september 2019

Een nieuwe speeltuin
voor de ooievaarstraat

Hierbij presenteren wij u het definitieve ontwerp voor de
speeltuin aan de Ooievaarstraat.
Tijdens de bewonersbijeenkomst in april 2019 hebben wij
een eerste ontwerp besproken met de bewoners van de
Vogelbuurt. Op basis van hun suggesties en aanvullingen
heeft bureau Donkergroen nu een aangepast en bijgesteld
ontwerp gemaakt. Zo is er nu speelgelegenheid voor de
jongste jeugd (0 tot 4 jaar) en staat er een picknickbank
zodat buurtbewoners elkaar onder de bomen kunnen
ontmoeten. Zoals wij met elkaar hebben afgesproken, leggen
wij dit nieuwe ontwerp graag nog een keer aan u voor om uw
reactie te vernemen.

aan de start van de werkzaamheden. Tijdens deze avond
ontvangt u informatie over de aard en fasering van de
werkzaamheden. Wij streven ernaar de werkzaamheden zo
vroeg mogelijk in het nieuwe jaar op te starten. Dit is met
name afhankelijk van de planning en de fasering van de
werkzaamheden door de nutsbedrijven.

Bordbuster in speeltuin

Ook zo benieuwd hoe het nieuwe ontwerp voor de speeltuin
eruit ziet? Kom dan in de tweede helft van september een
kijkje nemen in de speeltuin. Wij plaatsen daar dan een
bordbuster met het ontwerp. Dit grote paneel geeft u de
gelegenheid het ontwerp goed van dichtbij te bekijken.
Wilt u uw enthousiasme uitspreken voor het ontwerp of heeft
u vragen? Dan kunt u op twee manieren reageren.
• Op woensdagmiddag 18 september en vrijdag 27
september kunt u over het ontwerp in gesprek gaan
met Nanneke van der Heijden. Zij is die middagen
van 15.30–17.00 uur aanwezig in de speeltuin om uw
reacties te noteren.
• Stuur een e-mail met uw reactie of vraag naar
fysiek@nederbetuwe.nl met het onderwerp ‘speeltuin
Vogelbuurt’.
U kunt het ontwerp ook vinden op de website van de
gemeente via www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt.

Planning herinrichting
Vogelbuurt

Op dit moment zijn ontwerpbureaus bezig om het ontwerp
voor de herinrichting van de Vogelbuurt definitief te maken.
Het Definitief Ontwerp (DO) plaatsen wij op de website van
de gemeente www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt.
In een volgende stap gaan wij aan de slag met het
Uitvoeringsontwerp (UO). Ook de nutsbedrijven hebben
aangegeven hun netten te willen vernieuwen. Wij zijn
met de verschillende partijen in overleg om te zien of wij
werkzaamheden kunnen combineren. Volgens afspraak
organiseert de gemeente een informatieavond voorafgaand

nieuw totaal ontwerp

In dit ontwerp hebben wij de bestaande toestellen gebundeld
en naar de randen verplaatst. De fitnesstoestellen
plaatsen wij elders. In het midden van de wadi komt een
avontureneiland. Op dit eiland staat een boomhut met een
Iepenhut. In deze zone staat fantasiespel, rollenspel en
sociaal contact centraal. Daarnaast klimmen, klauteren,
balanceren en springen kinderen over de wadi via
verschillende speelaanleidingen.
Bekijk de volledige tekening en
bijbehorende omschrijving op
www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt.

