Nieuwsbrief 3
Oost Boswinkel
Tijdens de bijeenkomst van 8 maart richtten we onze blik op de toekomst. MUST Stedebouw
presenteerde het eerste voorlopige plan voor de nieuwe wijk Oost Boswinkel. Ze lieten zien hoe groen
de wijk wordt, waar de entree van de wijk komt, welke bouwblokken er komen en waar u straks kunt
parkeren.
Na de presentatie konden buurtbewoners in kleine groepjes verder praten. En hun mening geven
over het plan. Er waren heel veel complimenten en positieve reacties. Mensen waren tevreden dat
veel van hun ideeën en opmerkingen in het plan waren opgenomen. Ook waren ze blij dat er heel
veel verschillende woningen komen en dat er veel privacy is. Sommige buurtbewoners hadden nog
aanbevelingen. Zo mag de buitenruimte bij de maisonnettes wat groter.
Deze aanbevelingen worden meegenomen in het voorlopig ontwerp voor Oost Boswinkel. Dit ontwerp
presenteren wij op dinsdag 17 april in verzorgingshuis De Cromhoff. Dan kunt u zien hoe de nieuwe
wijk er uit komt te zien. U bent daar toch ook bij?

Vo lg e nd e bijeenkomst

17.04.2018 De nieuwe wijk in beeld
Wanneer:
Waar: 		

Dinsdag 17 april van 19.30 tot 22.00 uur
Livio, locatie de Cromhoff, Bleekhofstraat 300

		Spreekuur Heeft u vragen? Kom dan langs tijdens het spreekuur 			
		
in ons wijkkantoor. U bent op maandag en woensdag van 9.oo uur 			
		
tot 11.00 uur van harte welkom aan de Groningenstraat 80.

Oost Boswinkel
1e voorlopig ontwerp
Het plan verlengt het centrale park van Oost Boswinkel. In de toekomst loopt het helemaal tot aan de
Burg. van Veenlaan. Bij de entree van de wijk staat een appartementencomplex. Dit complex benadrukt
de groene entree van Oost Boswinkel. Aan de Burg. van Veenlaan en de Wethouder Beverstraat zijn
de woningen stedelijker. De bouwblokken aan de binnenkant van Oost Boswinkel zijn juist ‘zachter’ en
‘losser’. Parkeren kan op de binnenterreinen van de ruime bouwblokken en ook in de straten. Daar zijn
ook groene velden, waar de allerkleinsten kunnen spelen. De groene binnenhoven zijn via een informele
route met elkaar en met het park verbonden.

Groene entree onder het oude bomenlaantje

Groene speelhoven met ruimte voor parkeren

richting het park.

achter de eigen tuin.

Een groene route verbindt de straten met de hoven.

De groene hoven zijn verbonden met het park.

