
 

28 FEBRUARI 2019 

UITNODIGING BEKIJKEN VOORLOPIG ONTWERP 

Op 28 en 30 augustus zijn we gestart met de placegames om met elkaar de  

ontwerp uitgangspunten te bepalen. Na de sessies op 10 september, 8 november, 

20 november en 24 januari is nu het voorlopige ontwerp beschikbaar. In dit 

ontwerp zijn zoveel mogelijk de uitgangspunten verwerkt en de wensen van 

bewoners opgenomen.  

U bent van harte welkom om dit voorlopige ontwerp te bekijken op  dinsdag 12 maart 

tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Odijk.  

 

UITGANGSPUNTEN VAN HET ONTWERP 

 Verkeersveilige straten, o.a. smallere straten met brede stoepen of groene    

stroken, langsparkeerplekken zijn duidelijk aangegeven en daardoor geen 

rijbaan. 

 Beter bewandelbaar, o.a. verbreding van stoepen en beter toegankelijke trottoirs. 

 Extra speel- en ontmoetingsplekken zoals klein pleintje, plekken met bankjes.  

 Geliefd en nog aantrekkelijker, passend bij de identiteit en historie van de wijk. 

(samen opknappen bestaande muurtjes, bank van vrijkomend hout)  

 Meer groen, waar mogelijk meer bomen. 

 Klimaatbestendiger, de herinrichting leidt tot straten, plekken en tuinen die de 

gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen.  

 De effecten van maatregelen zijn doordachte en gezamenlijk overeengekomen 

keuzes die met elkaar samenhangen voor de hele wijk. 

 

INLOOPAVOND 12 maart 
Het is geen plenaire avond en er wordt niet in groepen gewerkt. Er zijn formulieren waarop u 

eventuele opmerkingen kunt aangeven. Mensen van de gemeente en het ontwerpbureau zijn 

aanwezig om vragen te beantwoorden en individuele toelichting te geven op het ontwerp.  

 

VERVOLGTRAJECT 
Na de inloopavond worden de tekeningen op de website geplaatst, zodat u het thuis nog eens 

rustig kunt bekijken. Opmerkingen kunt u dan nog per mail kenbaar maken. Relevante 

opmerkingen zullen worden meegenomen in het te maken definitieve ontwerp. Ook dit ontwerp 

zal weer op een inloopavond te zien zijn.  

ALLE INFORMATIE 

Wilt u alle informatie over 

het hele traject nog eens 

teruglezen? Dit vindt u op 

www.bunnik.nl/engboogerd 

 

 

 

WORKSHOP 

TUIN AFKOPPELEN 
nog enkele plaatsen 

beschikbaar 

Datum: 5 en 6 maart 

Locatie: 

gemeentehuis in Odijk 

Tijd: 

van 19.30 tot 21.00 uur  

Aanmelden:  

per mail: 

b.vossebelt@bunnik.nl  

 

 

 

http://www.bunnik.nl/engboogerd

