
 

14 FEBRUARI 2019 

In de bijeenkomst van 24 januari is het schetsontwerp 2.0 besproken. Alle 

opmerkingen zijn verzameld en zullen zoveel mogelijk verwerkt worden in 

het Voorlopige ontwerp. Op dit voorlopige ontwerp zijn nog kleine 

aanpassingen mogelijk. De presentatie van het voorlopige ontwerp zal dan 

ook niet meer in groepen per straat plaatsvinden maar tijdens een 

inloopavond waar u de tekeningen kunt bekijken. Deze inloopavond zal 

omstreeks 15 maart gaan plaats vinden. In de volgende nieuwsbrief 

ontvangt u de juiste datum en locatie.   

BUURT INITIATIEVEN 

Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst zijn een aantal leuke wijk-initiatieven 

ontstaan. Een aantal bewoners heeft zich opgeworpen om deze buurtinitiatieven 

te coördineren.  

 Klimaatbestendige parkeerplaatsen op eigen erf: Pierre Koreneef 

 Hergebruik van bomen voor voorzieningen in de wijk: Larah de Groot 

 Opknappen van de beeldbepalende muurtjes in de wijk: Meinte Blaas 

Andere initiatieven zijn: 

 Buurtborrels op Ds. Pasmaplein 

 Gezamenlijk inkopen van regentonnen 

 Gezamenlijke inkoop van waterdoorlatende bestratingsmaterialen 

achterpaden 

 Inrichten van een “modeltuin” en/of klimaat-bestendige parkeerplaats    

WORKSHOP AFKOPPELEN VOORTUINEN 

Op 5 en 6 maart is er een workshop over het afkoppelen van dakwater. In deze 

workshop krijgt u tips over de aanpassingsmogelijkheden van uw voortuin. De 

workshop wordt gegeven door afkoppelcoach Lanny Olie. Lanny is betrokken bij heel 

veel afkoppeltrajecten in Nederland en vertelt wat u wel kan doen maar ook wat u juist 

niet moet doen. 

De workshops worden gehouden in het gemeentehuis in Odijk van 19.30 tot 21.00 

uur en zijn gratis. Voor deelname aan een workshop kunt u zich per mail aanmelden 

bij: b.vossebelt@bunnik.nl o.v.v. uw voorkeursdatum en naam.  

Aanmelden kan tot uiterlijk 26 februari. 

ALLE INFORMATIE 

Wilt u alle informatie over 

het hele traject nog eens 

teruglezen? Dit vindt u op 
www.bunnik.nl/engboogerd 

 

 

 
 

CONTACTGEGEVENS 

BUURTINITIATIEVEN 

Om mee te doen aan een 

van de buurtinitiatieven 

kunt u contact opnemen 

met de wijkvereniging. 

Gegevens van de 

trekkers en meer 

informatie op hun 

website: 

www.engboogerd.nl 
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