Tekent u op 6 juli mee?

Ontwerpfestival
sportpark de kabel
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Situatieschets Sporttpark De Kabel, met rechts het Rosaiumpark en links de Beukenlaan.

Uitnodiging
De sportverenigingen Tornado, SWV’27 en de gemeente hebben besloten om van De Kabel een open
sportpark te maken. Oftewel een sportpark dat toegankelijk is voor iedereen. Daarnaast komen op
een deel van het sportpark nieuwe woningen, omdat beide sportverenigingen minder ruimte nodig
hebben in de toekomst. Deze woningen worden naar verwachting in 2025 opgeleverd. We willen
graag met u nadenken over hoe de woningen en het open sportpark eruit moet zien.

Daarom nodigen we u graag uit om mee te doen aan een
ontwerpfestival. Daarin komen we tot een schets voor de
woningbouw en tot ideeën voor het open sportpark.
Wanneer?
Op woensdag 6 juli organiseren wij een ontwerpfestival vanaf 19:00 tot 21:00 in de kantine van
SVW’27 Parklaan 3, 1701 GS Heerhugowaard. Het festival biedt een doorlopend programma met
gesprekken en -vooral- tekenworkshops. Iedereen is welkom bij het ontwerpfestival. Dit geldt voor
de huidige 'buren' rond het sportpark, de gebruikers van het sportpark en geïnteresseerde
toekomstige bewoners van de nieuwbouw.
Hoe laat en hoe lang u komt, is helemaal aan u
Ook als u een half uurtje meedoet, draagt u bij aan het eindresultaat. Voor het festival publiceren wij
het volledige programma op onze website www.dijkenwaard.nl/dekabel Staat uw onderwerp hier
niet bij? Geen nood, kom langs en u wordt altijd gehoord.
Ontwerpen? Hoe dan?
Iedereen heeft verstand van wonen en zijn of haar woonomgeving. Iedereen woont immers
ergens en weet vanuit die ervaring wat wel en wat niet werkt in de omgeving. Die
woonervaring vormt de basis om de nieuwe woonbuurt te ontwerpen, samen
met andere (toekomstige) bewoners. Zo ontmoet u in een vroeg stadium misschien al
uw buren. En we zijn natuurlijk geïnteresseerd in uw ideeën voor het open sportpark: een
sportaccommodatie die vrij toegankelijk is en, tot op een bepaalde hoogte, vrij te gebruiken is, en
waarin meerdere sportactiviteiten en/of andere activiteiten geprogrammeerd staan.
Randvoorwaarden
We gaan niet aan de slag met een wit vel. Er zijn kaders en randvoorwaarden door de raad
vastgesteld waar het te maken plan aan moet voldoen. Die kunt u terugvinden op onze website
www.dijkenwaard.nl/dekabel Ook vindt u op de achterzijde van deze flyer een kaart van het gebied
met daarop aangegeven de projectgrenzen.
Laat ons even weten dat u erbij bent!
U kan komen en gaan wanneer u zelf wilt. Om alles in goede banen te leiden, willen we
graag weten hoeveel mensen er komen. U kunt dat doorgeven via h.mars@dijkenwaard.nl.

