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Nieuwsbrief Randenbroek november 2013

Het eerste deel van de nieuwbouw in de zuidelijke driehoek van uw wijk is klaar. 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de inrichting van het groen in de openbare

ruimten. Wij vragen uw keuze voor de speeltoestellen op de nieuwe speelplekken in 

uw wijk. Ook kunt u aangeven of u wilt meewerken aan het onderhoud van de

kruidentuin van en voor de buurt.

Openbaar groen 

Dit najaar gaat de Alliantie in samenwerking

met de gemeente de wadi (voor opvang

regenwater) beplanten. Over de wadi wordt

een loopsteiger geplaatst. In het Berliozplant-

soen komen bomen en struiken. Hier komt

ook een voetbalveldje met twee goals. In de

straten waar de nieuwbouw klaar is worden

bomen geplant. 

Nieuwe speelplekken

Vanaf het voorjaar van 2014 start de aanleg

van twee nieuwe speelplekken 

(zie kaartje op de volgende pagina). 

Het ‘speellint’ voor kinderen van 0-4 jaar in

het Ravelplantsoen (1). En de speelplek in het

Berliozplantsoen (2) voor kinderen van 

4-12 jaar. Hier komt ook een ‘social sofa’.

Deze fraai versierde betonnen zitbank wordt 

u aangeboden door de Rabobank.

Welke speeltoestellen?

In deze nieuwsbrief presenteren wij twee

ontwerpen voor de speeltoestellen op de

speelplekken. Wij zijn benieuwd welk voorstel

uw voorkeur heeft en horen graag uw reactie:

- Stuur een e-mail met uw naam, adres, 

telefoonnummer en uw keuze voor elke

speelplek naar svanbeek@de-alliantie.nl

- Of reageer via het reactieformulier bij deze

nieuwsbrief. Lever dit formulier in bij het

kantoor van de Alliantie, Heiligenbergerweg 60

in Amersfoort. Eén reactie per adres.

De uiterste inzenddatum is 30 november

2013.

Kruidentuin van en voor de buurt

Tussen het Berliozpad en de Haydnstraat komt

een kruidentuin van en voor de buurt (3). 

Wilt u meehelpen bij het onderhoud van deze

buurttuin? Meldt u dan aan door een e-mail

met uw naam, adres en telefoonnummer te

sturen naar svanbeek@de-alliantie.nl

Of geef uw interesse aan op het reactieformulier

voor de inrichting van de speelplekken.

Voorstel 1

Voorstel 2

Inrichting Speelplek Berliozplantsoen (4 - 12 jaar)



Voorstel 1

Voorstel 2

Inrichting Speelplek Speellint Ravelplantsoen (0 - 4  jaar)
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