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Aanpassen Jacob van Ruisdaellaan (speeldreef)

Beste buurtbewoner,
Op 25 maart 2017 organiseerde gemeente Meppel met de pipowagen een
bijeenkomst over het aanpassen van de Jacob van Ruisdaellaan (speeldreef). Dit
vanwege het voorgenomen groot onderhoud en afkoppelen van het regenwater
dat op de weg valt.
Bureau
Tijdens deze goed-bezochte bijeenkomst kwamen er veel ideeën, wensen en
vragen naar voren. We hebben daarom een gespecialiseerd bureau, OBB
genaamd, gevraagd om een totaal ontwerp te maken voor een nieuwe inrichting
van de speeldreef samen met u als bewoners.
Enquête
Uit de enquête die u heeft ingevuld hebben we geconcludeerd dat het goed is om
het programma van eisen wat aan te passen. In de bijlage bij deze brief vindt u
dan ook de enquêteresultaten terug en het nieuwe programma van eisen.
Uitnodiging
In de bijlage bij vindt u ook een uitnodiging van OBB. Zij zullen langskomen op 14
juni 2017 om samen met u te gaan ontwerpen. Er is een speciaal programma voor
de kinderen s middags, en in de avond worden omwonenden verwacht voor de
verdere uitwerking.
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Presentatie ontwerp
Het ontwerp dat OBB naar aanleiding hiervan zal maken wordt dan op woensdag 5
juli om 19.00 uur 2017 weer aan u gepresenteerd op de locatie.
Bijlagen:
• Resultaten enquête
• Vernieuwd Programma van eisen
• Uitnodiging en programma OBB
• Plattegrond met projectgrens (A3)
Vragen?
Heeft u nu al vragen? Neemt u dan gerust contact op met de projectleider,
de heer H.A. van der Weide. Hij is te bereiken via telefoon 14 0522 of
e-mail postbus@meppel.nl ter attentie van de heer H.A. van der Weide.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

De heer B. Spliet
teamleider Openbare Ruimte
Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.

