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EXTRA BEWONERSBIJEENKOMST 20 NOVEMBER  

Tijdens de bijeenkomst van afgelopen donderdag 8 november was er te weinig tijd 

om met elkaar naar het concept voorstel voor de herinrichting te kijken, te 

reageren en inhoudelijke vragen te stellen.  

Daarom willen wij graag een vervolg geven aan de avond van 8 november. Dat vervolg is 

op dinsdag 20 november. De reeds gemaakte opmerkingen van 8 november zijn 

uiteraard ook beschikbaar op deze avond. 

 

We vinden het belangrijk dat de mensen die mee hebben geholpen om ideeën te 

verzamelen op 28 en 30 augustus, mee kunnen kijken waar de experts op uit zijn 

gekomen én daar op kunnen reageren. Uiteraard is het ook goed dat bewoners die er in 

augustus niet bij waren, meekijken hoe de ideeën van hun mede wijkbewoners zijn 

vertaald en daar iets van kunnen vinden.  

HET CONCEPT SCHETSONTWERP 

is een co-productie van:  

 Ideeën en wensen van bewoners die zijn verzameld op 28 en 30 augustus.  
Deze zijn ook vertaald naar doelen (7 ontwerpprincipes) 
 

 Experts van bedrijven uit de omgeving van Engboogerd: Lievense, Donkergroen, 
Bam en Engie en gemeentelijke experts. Zij hebben gekeken waar ruimte en 
mogelijkheden liggen en waar de beperkingen zitten om ideeën en wensen te 
realiseren. Zij hebben ook de wensen van de verschillende straten met elkaar in 
verbinding gebracht tot een totaalplan. Dat betekent natuurlijk ook dat sommige 
wensen niet precies zijn overgenomen. Of omdat het niet kan, of omdat het lastig 
met wensen van andere straten te combineren is, of omdat het te kostbaar is.      

 

NOG EVEN KORT DE AANLEIDING  

In Engboogerd wonen mensen die de ambitie hebben om de wijk nog groener, mooier, 

fijner en gezonder te maken. Omdat de kans zich voordoet om sommige van deze wensen 

te realiseren door de vervanging van de riolering, zijn we samen aan de slag gegaan. We 

hadden ook voor een standaard aanpak kunnen kiezen waarin bewoners pas kunnen 

reageren als het hele plan klaar ligt, maar dan missen we de kans de kennis van 

bewoners te benutten.    

PROGRAMMA 

20 november 2018 

 

19.15 : Inloop  

19.30 :  

Start met een korte 

toelichting op de avond 

19.45 :  

aan de tafels in kleine 

groepen;  opmerkingen 

en verbeteringen 

aangeven 

21.30 :  afsluiting 

 

Locatie:   

Restaurant van de BAM 

in gebouw B  

 

Info en slides vorige 

bijeenkomst:  

www.bunnik.nl 

(kies werkzaamheden 

Engboogerd en 

vervolgens actueel) 

 

http://www.bunnik.nl/

