
 

De stappen: 

 

1. Het verzamelen van 

wensen, dromen, ideeën, 

visies. 

 

2. Groep 8 maakt 

ontwerpen voor de 

nieuwe inrichting. 

 

3. De buurt kiest samen 

het beste ontwerp. 

 

4. Wij werken alles 

technisch uit. 

 

 

NIEUWSBRIEF 1 -  24 maart 2017  
De Lindevoort in het najaar op de schop!   

De gemeente Berkelland is van 

plan de Lindevoort in Rekken 

opnieuw in te richten. Voor dat 

de schop daadwerkelijk in de 

grond gaat willen we samen 

met u als omwonenden en de 

leerlingen van OBS De Berkel 

een mooi, veilig en 

toekomstbestendig ontwerp 

maken voor de nieuwe straat.  

Het gaat om het gedeelte van de 

Lindevoort vanaf de beide 

aansluitingen op de Holterweg, 

tot aan huisnummer 13a en tot 

de doorsteek naar de 

Zonderkamp bij huisnummer 8.  

De straat krijgt een nieuwe 

verharding met parkeer- en 

loopgedeelten. We 

vernieuwen ook de openbare 

verlichting. 

Tegelijk met de herinrichting 

gaan we het riool in de 

Lindevoort vanaf OBS De 

Berkel tot aan de aansluiting 

met de Zonderkamp 

vervangen. Er komt een 

hemelwaterafvoersysteem 

langs de nieuwbouw van de 

vier woningen. Op de hoek 

Lindevoort – Holterweg 

maken we een plek waar bij 

hevige regenval het water 

tijdelijk naar toe kan. 

      Herinrichting Lindevoort 
   

 

Buurtavond op woensdag 5 april aanstaande, 

van 17:00 tot 20:00 uur. Kom naar de tent op het 

veldje Weaverskamp en laat ons weten wat u 

belangrijk vindt voor de nieuwe inrichting van uw 

straat. 
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 Contact en informatie  

 

Uitnodiging 

buurtavond 
• • • 

Waar:  

Op het veldje 

Weaverskamp 

Datum:  

Woensdag 5 april 2017 

Tijd:  

17:00 – 20:00 uur 

Wie:  

alle buren en omwonenden, 

de projectleiding en de 

gemeente 

Met:  

koffie, thee, koek en 

chocomelk 

Doel:  

Ophalen van ideeën en 

wensen 

Hoofdrol voor de kinderen 
Groep 8 gaat ontwerpen 

Alles wat u aan wensen en 

ideeën inbrengt op de 

buurtavond bundelen we en 

nemen we mee naar OBS De 

Berkel.  

Daar gaan de leerlingen van 

groep 8 ontwerpen maken van 

de straat. Dat doen ze als 

toekomstige gebruikers van de 

straat. Tegelijk leren ze wat er 

bij de inrichting van een 

woonstraat komt kijken. Ook 

stimuleren we op deze manier 

respect de openbare leefruimte. 

Dat doen we natuurlijk samen 

met de schoolleiding. 

Op 10 april beginnen de 

kinderen met het maken van de 

ontwerpen. We starten buiten 

en leggen de kinderen uit wat er 

moet gebeuren. Welke gedeelte 

van de straat op de schop gaat, 

met welke dingen ze rekening 

moeten houden en welke 

ingrediënten er voor het 

inrichtingsplan uitgedacht 

moeten worden.  

De kinderen krijgen 

plattegronden en sjablonen en 

leren kaarten te lezen. Daarna 

gaan ze (samen met de 

leerkrachten) in groepjes aan 

het ontwerp werken. Na een 

paar dagen halen we de 

resultaten vol verwachting op, 

om ze daarna aan de hele 

buurt te tonen. 

 

Projectleider namens Gemeente Berkelland:  Bert Hofman 

       bert@hofmanadvies.com 

       06-23509470 

 

Projectleider Proviel (adviesbureau):   Hans van den Berg 

       h.vandenberg@proviel.nl 

       06-33378397 
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