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In een open, gestructureerd planproces met belanghebbenden en bewoners is de afgelopen maanden hard
gewerkt aan een gedragen en aantrekkelijk stedenbouwkundig plan. Dit zal voor Oost Boswinkel de basis zijn
voor de wijziging van het bestemmingsplan.
De wijk krijgt een gevarieerder karakter waarbij de beste kwaliteiten van de bestaande wijk zoveel mogelijk
overeind blijven. Met name de bestaande groenstructuur met volgroeide bomen verdient speciale aandacht.
In de bouwblokken komen groene hoven, waar ruimte is voor haaks parkeren. De parkeerplaatsen worden
afgewisseld met plantvakken met bomen. Midden op het terrein zijn groene velden die ingericht worden
met onder andere speelvoorzieningen voor de allerkleinsten. Tijdens hevige regenbuien wordt overtollig
regenwater opgevangen in de groene hoven door middel van begroeiden wadi’s. Dit biedt ook de
mogelijkheid voor meer avontuurlijke speelvoorzieningen. De hoven zijn via informele routes met elkaar
verbonden.

Spreekuur Heeft u vragen? Kom dan langs tijdens het spreekuur
in ons wijkkantoor. U bent op maandag en woensdag van 9.00 uur
tot 11.00 uur van harte welkom aan de Groningenstraat 80.
Hier kunt u ook de maquette van de nieuwe wijk bekijken.

Oost Boswinkel
Informatiebijeenkomst Pleintjespark
Van de gemeente heeft u een brief ontvangen over een informatiebijeenkomst met betrekking tot het
aanleggen van een regenwater retentie en werkzaamheden als gevolg van de aanleg en aanpassingen van
het warmteleidingnet. Tijdens een bijeenkomst donderdag 30 augustus om 19.00 uur in ’t Nije Terphoes
(Noordhollandstraat 4) wil de gemeente u informeren over betreffende werkzaamheden en willen ze
toelichten hoe ze u willen betrekken bij de inrichting van het terrein.

Bewonersbijeenkomst
Graag organiseren wij een bewonersbijeenkomst in oktober om elkaar te treffen en u te informeren over
het vervolgtraject. Hiervoor wordt nog een datum met u gecommuniceerd.

Wijkspreekuur of huisbezoek
Uiteraard is het mogelijk om buiten de georganiseerde bijeenkomsten voor al uw vragen contact met ons
te zoeken. U bent altijd welkom op ons wijkkantoor tijdens spreekuren. Heeft u meer behoefte aan een
huisbezoek dan kan dat ook. Ingrid Doedens onze woonconsulent is voor u beschikbaar. Een afspraak
maken voor een huisbezoek kan tijdens de spreekuren op het wijkkantoor of telefonisch bij Margot
Hemmelder op telefoonnummer 053-4848952.
Wij wensen u een hele fijne zomer toe en graag zien wij u tijdens onze volgende bewonersbijeenkomst.
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Nog uit te huizen:
Fase I Fase II
Groep 1: naar wisselwoning
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Groep 2: naar tijdelijke huisvesting
2
7
Groep 3: n.v.t.
Groep 4: n.v.t.
Overig : naar elders
71
75
Toelichting groepen zie: Spelregels deelname ontwerpworkshops.
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