Nieuwsbrief 2
Oost Boswinkel
Het was druk bij de Droomvlucht op donderdag 8 februari. Veel buurtbewoners kwamen kijken naar de
schetsen die MUST Stedebouw had gemaakt. Hierop stonden verschillende voorstellen voor de buurt.
De voorstellen werden uitgelegd en iedereen mocht vragen stellen.
Na de presentatie konden buurtbewoners in kleine groepjes verder praten over drie thema’s:
openbare ruimte en groen, het wonen, parkeren en verkeer. Ook werd er gepraat over privacy en over
speelplekken voor kinderen. Het werd duidelijk dat mensen het fijn vinden als ze dicht bij huis kunnen
parkeren. En er mogen verschillende soorten woningen gebouwd worden. Zoals appartementen die
uitkijken over het park en laagbouw met een eigen tuin.
Wij gaan met deze ideeën aan de slag. Wij hopen u donderdag 8 maart 2018 weer te zien in ’t Ni-je
Terphoes voor de derde bijeenkomst. Dan laten wij u één tekening zien, waarin wij zoveel mogelijk
ideeën verwerkt hebben. U mag dan zeggen of u het voorstel goed vindt. Of dat er misschien toch nog
dingen anders moeten. U komt toch ook?

Vo lg e nd e bijeenkomst

08.03.2018 Blik op de toekomst
Wanneer:

donderdag 8 maart 2018 van 19.30 tot 22.00 uur

		

Let op: graag aanmelden door een mail te sturen naar

		

1 maart 2018. Neem ook de volgende keer uw stempelkaart mee!

Waar: 		

		

buurtcentrum ’t Ni-je Terphoes, Noordhollandstraat 4

boswinkel@onshuis.com. De uiterste aanmelddatum is donderdag

Kl eu r pl aat

Kinderen die nog geen kleurplaat
hebben, kunnen een kleurplaat
ophalen bij het wijkkantoor aan de
Groningenstraat 80. Lever hem
uiterlijk donderdag 1 maart in om
kans te maken op een mooie prijs.
Deze wordt tijdens de Blik op de
Toekomst uitgereikt.

Variant
Meer park
Dit plan geeft meer ruimte aan het centrale park van Oost Boswinkel. Door het park te vergroten, kunnen
in het park en direct aan het park nieuwe woningen gebouwd worden. Het park wordt de centrale
ontmoetingsplek. Hier kunnen buurtbewoners picknicken en kinderen met elkaar spelen. Parkeren
kan op de binnenterreinen van de ruime bouwblokken. Zo is in de woonstraten meer ruimte voor
voetgangers en groen.
Een auto voor de deur is
handig voor het uitladen van
de boodschappen.

Veel verschillende
soorten woningen.

Variant
Stad en binnenhoven
In dit plan staan hard en zacht tegenover elkaar. De buitenrand van Oost Boswinkel wordt hard en
stedelijk. De binnenkant van Oost Boswinkel wordt juist zacht en groen. Parkeren kan vooral in de
woonstraten. Hierdoor krijgen de bouwblokken groene binnenhoven. Dat zijn mooie plekken voor de
allerkleinsten om te spelen. In het centrale park kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten. In een klein
amfitheater, een kruiden- en rozentuin, een kinderboerderij en een wijkplein.

Die groene binnenhoven
zijn prettig. Je kunt je kinderen
vanuit het huis zien spelen.

Variant
Groene woonsteegjes
In dit plan vind je kleine bouwblokken met autovrije steegjes. Er zijn pleintjes waar je kan parkeren.
Vanuit daar loop je via een van de steegjes naar je woning. Deze steegjes zijn groen. Een fijne plek om
te spelen of lekker in de zon te zitten. Aan de Burgemeester van Veenlaan staat het poortgebouw. Als je
onder dit woongebouw doorrijdt kom je in de nieuwe wijk Oost Boswinkel. Een echt visitekaartje voor de
wijk!
Hoogbouw bij het kruispunt!
Maar ook bij het park, want daar
heb je een mooi uitzicht.

Een beetje privacy is wel belangrijk.
Dus de huizen op een grotere afstand
van elkaar of bijvoorbeeld een tuin
met haag voor de deur.

Meer Park

Stad en binnenhoven

Groene woonsteegjes

Tijdens de Droomvlucht hebben wij drie schetsen laten zien. Deze zijn zo opgezet om het gesprek
aan te gaan met de bewoners over de verschillende thema’s en oplossingen. Wij hebben hierbij ook
buiten de projectgrens gekeken. Op dit moment is echter geen budget opgenomen voor herinrichting
van bijvoorbeeld het park. Het uiteindelijke ontwerp voor Oost Boswinkel wordt ook getoetst door de
gemeente Enschede en Ons Huis.

