
Al gedaan: 

✓ Het verzamelen van 

wensen, dromen, ideeën, 

visies. 

✓ Groep 8 maakt 

ontwerpen voor de 

nieuwe inrichting. 

Nog te doen: 

➢ De buurt kiest samen 

het beste ontwerp. 

➢ Wij werken alles 

technisch uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke straatdelen? 

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 nummer 8. 

 

 

NIEUWSBRIEF 2 -  16 juni 2017  
 Eerste ontwerpresultaten zijn klaar!   

Zoals u weet gaat de gemeente 

Berkelland de Lindevoort in 

Rekken opnieuw inrichten. Begin 

april zijn we samen met u 

(omwonenden en de leerlingen 

van OBS De Berkel) druk aan de 

slag gegaan om een mooi, veilig 

en toekomstbestendig ontwerp 

maken voor de nieuwe straat te 

maken.  

 Tijdens de eerste buurtavond op 

woensdag 5 april hebben we veel 

suggesties en ideeën van u 

gekregen. Op 

maandag 10 

april hebben 

we de 

leerlingen 

van groep 7/ 

8 van OBS de 

Berkel een 

gastles 

gegeven en 

hebben we 

ze gevraagd 

hun ideeën 

voor de nieuwe straatinrichting 

op grote tekeningen te zetten.  

We hebben ze verteld over alle 

onderdelen van de openbare 

ruimte en we zijn ook met de 

kinderen naar buiten geweest 

voor verdere uitleg.  

Tweede buurtavond op woensdag 12 juli 

aanstaande, van 17:00 tot 19:30 uur. In een tent 

op het veldje Weaverskamp bespreken we graag 

de resultaten van het ontwerpwerk met u. 

      Herinrichting Lindevoort 
   

 



 Contact en informatie  

 

Uitnodiging 

buurtavond 
• • • 

Waar:  

Op het veldje 

Weaverskamp 

Datum:  

Woensdag 12 juli 2017 

Tijd:  

17:00 – 19:30 uur 

Wie:  

alle buren en omwonenden, 

de projectleiding en de 

gemeente 

Doel:  

Bespreken van de 

ontwerpvoorstellen 

Vervolgstap: 

Een voorlopig ontwerp 

uitwerken voor de formele 

inspraakprocedure. Meer 

daarover in de volgende 

nieuwsbrief. 

Ideeën van de kinderen 
Groep 7/8 heeft ontworpen 

De kinderen hebben drie grote 

tekeningen gemaakt, vol met 

ideeën. Die gaan over de 

invulling van de retentiezone, 

spelen, groen, wegbreedten en 

kleuren van materialen. Maar 

ook de plek voor autoverkeer, 

parkeren, fietsen en lopen. 

Groen en zitplekken zijn 

ingetekend en zo ook een 

regenboogstoep voor de school. 

 

Eerste buurtavond  
5 april 2017.  

Tijdens de eerste buurtavond 

hebben we veel gepraat over de 

wadi’s voor de nieuwe 

woningen en plaatselijke 

waterproblemen. Veel mensen 

zien graag gebakken 

straatstenen. En er zijn ideeën 

geuit over het terugbrengen 

van de historische vorm van 

de ‘driesprong’ en het maken 

van een ‘schijnbrug’ op de 

plek van de vroegere brug 

over de Berkel. Ook meerdere 

keren genoemd: het maken 

van een ijsbaan in de retentie-

zone.  

Dit alles is slechts een greep 

uit de inbreng. We zijn nu 

druk bezig alles zo veel en zo 

goed mogelijk te verwerken in 

een ontwerpvoorstel, dat we u 

tijdens een tweede 

buurtinloop op 12 juli 

aanstaande graag willen laten 

zien, samen met de 

ontwerpresultaten van de 

leerlingen van OBS de Berkel.  

Projectleider namens Gemeente Berkelland:  Bert Hofman 

       bert@hofmanadvies.com 

       06-23509470 

 

Projectleider Proviel (adviesbureau):   Hans van den Berg 

       h.vandenberg@proviel.nl 

       06-33378397 

 

 
 

 


