Beste buurtgenoot,
De opknapbeurt van het Hazeleger begint steeds concretere vormen aan te nemen. Veel
omwonenden van onder andere de eerste zijstraat missen echter de ontmoeting en speelplek
achteraan in de straat (waar voorheen de tennistafel stond), die plaatst heeft moeten maken voor
extra parkeervakken.
In een gesprek met de gemeente is overeengekomen dat wij als bewoners een plan mogen
aandragen om daar iets te creëren in de vorm van een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. In de
bijlage bij deze brief zitten enkele voorbeelden ter inspiratie. De ontmoetingsplek is wel aan enkele
voorwaarden verbonden;
- Weinig tot geen onderhoud
- Kostenneutraal of zeer beperkte investering (hergebruik bomen etc)
- Speelaanleidingen voor stimulans creativiteit (geen speeltoestellen)
- Eén ingang aan zijde tussenpad (i.v.m. auto’s)
- Vrijwilligers onderhoud (harken / vuilnis etc) / aanspreekpunt
- Rekening houden met locatie (geen goal of basket ivm aangrenzende geparkeerde auto’s en
woning)
- Vele handen maken licht werk; zelfwerkzaamheid bij realisatie
Wij, familie Melsen, hebben ons als aanspreekpunt opgeworpen. Alle aanwonenden van de eerste
zijstraat zullen wij deze brief bezorgen. Ook komt de informatie op de wijkraad website.
Graag nodigen wij ieder uit zijn reactie te geven op het invulformulier. Dit kan aan de hand van de
gestelde voorbeelden, maar uiteraard is er ook ruimte om nieuwe ideeën en tips in te brengen of je
aan te melden als vrijwilliger om mee te helpen met de realisatie en/of onderhoud.
Omdat de werkzaamheden spoedig zullen starten i.v.m. de heraanplanting vragen wij ieder spoedig
te reageren, uiterlijk 17 september. Hierna zal overleg plaatsvinden met de gemeente / wijkraad
over de mogelijkheden tot realisatie van de plannen. De uitslag komt op de wijkraad website.
Het invulformulier kan bij ons in de brievenbus worden gedaan op Hazeleger 32.
Met vriendelijke groet,
Familie Melsen
Hazeleger 32

INVULLIJST (inleveren uiterlijk 17 september)
De volgende ideeën zouden wij graag in enige vorm terugzien in de ontmoetingsplek:
o Zandbak
o Zitgelegenheid
o Geschilderde spelvoorziening
o Hinkelpad
o Klim en klauter attributen
o Kruiptunnel
o Anders, namelijk;

Opmerkingen met betrekking tot beplanting / grondbedekking:

Overige opmerkingen:

Ik meld mij graag aan als vrijwilliger om mee te helpen het ontwerp te realiseren:
(naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail)

Ik meld mij graag aan als vrijwilliger voor het onderhoud van de ontmoetingsplek:
(naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail)

Voorbeelden zandbak
Houtomranden zandbak

Boomstronk omranden zandbak

Perkoen palen
omranden zandbak

Voorbeelden ontmoetingplek

Boomstronken
zitbank en tafel

Boomstronken
zitbank

Boomstronk
uitgezaagde zitbank

Steigerhouten
zitbank en tafel

Betonnen
zitblokken en tafel

Tafel verven of
brandmerken met
gezelschapsspellen, zoals
raster schaakbord of
mens-erger-je-niet

Natuurlijke zitplaatsen

Boombank

Prullenbak met klep tegen
wespen en ongedierte.
Vrijwilliger onderhoud.

Voorbeelden creatief spelen
Boomstronken looppad

Boomstronken hinkelpad

Klim en klauter stenen

Klim en klauter takken

Waterbaan

Kruiptunnel rioolbuis
Geheel ingegraven / speelberg

Kruiptunnel rioolbuis
Gedeelte ingegraven

