ontmoeten en spelen
voor alle leeftijden

DE SPEELDREEF
14 juni en 5 juli

zijn wij uw buren voor 1 dag

Denkt u mee?

Beste buren van de Speeldreef ,
De gemeente heeft ons gevraagd om samen met jullie een inrichtingsplan te maken voor een mooie nieuwe
Speeldreef. Een fijne groene plek waar je kan spelen en ontmoeten. Daarom hebben we besloten twee dagen
op het basketbalveldje van de Speeldreef te komen wonen met onze tent. We nodigen jullie als tijdelijke buren
dan graag uit om bij ons op de koffie te komen.
Samen ontwerpen 14 juni
De eerste dag is op de nationale buitenspeeldag woensdag14 juni. Deze dag
gaan we de ideeën die jullie aangegeven hebben op de enquêtes samen verder uitwerken. Dit doen we met
foto’s, plaatjes en schetsen op een plattegrond.
Hiervoor nemen wij plaatjes en andere inspiratie mee maar willen we jullie vragen om ook vooral zelf plaatjes
mee te nemen. Duik op internet of in reclamefolders en bladen en zoek plaatjes waarop staat wat jullie leuk
en/of mooi vinden. Denk daarbij aan de belangrijkste thema’s voor de Speeldreef; Groen, padenstructuur,
spelen, ontmoeten en afkoppeling regenwater (tik maar eens in op google).
Van 16.00 uur tot 18:00 uur is er een inloop voor de kinderen en tussen 19:00 uur en 21:00 uur voor de
volwassenen.
Presentatie voorstel 5 juli
De tweede dag is op woensdag 5 juli. Deze dag presenteren we om 19:00 uur het inrichtingsvoorstel voor de
speeldreef dat we opstellen met de input van 14 juni. We willen na de presentatie samen met jullie de laatste
keuzes maken binnen het ontwerp. Bijvoorbeeld welk speeltoestel of welke kleur voor de verharding.
Onder het motto beter een goede buur, kunt u ons altijd bellen of mailen als u voor of na de bijeenkomsten
nog een vraag heeft.
We zien uw kinderen en u graag,
Arjan Vreugdenhil
Arjan@obb-ingenieurs.nl | 0570-61600

