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Dit is dan de eerste NIEUWSFLITS! NIEUWSFLITS! NIEUWSFLITS! NIEUWSFLITS! Dit communi-
catiemiddel is bedoeld om jullie als bewoners uit 
de Groenestraat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat 
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ten 
aanzien van de speelplek. In de enquête kon je 
aangeven of je geïnformeerd wilde worden over 
de verdere ontwikkelingen. Het is de bedoeling 
dat de nieuwsflits eenmaal per maand verschijnt. 
Jullie worden daarmee geïnformeerd over wat er 
is gebeurd of nog staat te gebeuren. 
 
11 SEPTEMBER OVERLEG MET DE GEMEENTE11 SEPTEMBER OVERLEG MET DE GEMEENTE11 SEPTEMBER OVERLEG MET DE GEMEENTE11 SEPTEMBER OVERLEG MET DE GEMEENTE    
Voor komende maandag 11 september is er door 
Syb Tjepkema vanuit de gemeente een overleg 
georganiseerd om met een aantal personen van 
het Groene(r)straat comité, beheermanagers en 
adviseurs te praten over hoe onze groene speel-
plek gerealiseerd kan worden. Ter voorbereiding 
van dit overleg heeft het comité een projectplanprojectplanprojectplanprojectplan 
opgesteld. Zie daarvoor de bijlage in je mail. Dit 
projectplan beschrijft het WAT (de doelstelling, de 
werkwijze en de huidige/ gewenste situatie). Op 
11 september gaat het comité graag met de ge-
meente in gesprek over het HOE (aanpak, plan-
ning en financiering) en wat de bewoners daarin 
(duurzaam) kunnen bijdragen. Op de Burendag 
zal het Groene(r)straat comité een terugkoppe-
ling geven van dit overleg. Natuurlijk zal er in de 
eerstvolgende nieuwsflits ook hiervan een terug-
koppeling worden gegeven. 
 
ENQUÊTEENQUÊTEENQUÊTEENQUÊTE    
Om het draagvlak in de straten voor het vergroe-
nen van de speelplek inzichtelijk te maken, is 
gekozen voor het houden van een bewonersen-
quête. Deze enquête is afgenomen tussen 8 en 16 
juli onder de bewoners van zowel de Blokstraat 
als de Groenestraat. Naast het aantonen van het 
draagvlak kon ook de bereidwilligheid om bij te 
dragen aan de aanleg en het onderhoud, aange-
toond worden. Alsnog bedankt voor jullie inzet 
hiervoor! In het projectplan staan de opkomst in 
beide straten en de uitkomsten van deze enquête 
uitgebreid beschreven. 
 
Tot de volgende nieuwsflits in oktober! 

23 23 23 23 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    BURENDAGBURENDAGBURENDAGBURENDAG    
Op 23 september is de landelijke Burendag. Zo-
wel in de Blokstraat als in de Groenestraat zijn er 
initiatieven gaande om die dag wat te organiseren 
in het kader van het vergroenen van de straat. De 
Groenestraat heeft subsidie aangevraagd bij en 
toegewezen door het Oranjefonds. Zij gaat dit ge-
bruiken voor een gevarieerd activiteitenpro-
gramma voor haar bewoners. De Groenestraat 
bewoners worden daarvoor binnenkort uitgeno-
digd. Tot die tijd zijn de activiteiten nog een ver-
rassing. In de Groenestraat valt de Burendag sa-
men met de jaarlijkse barbecue. Houd deze dag 
dus vrij in je agenda om samen met je buren een 
gezellige dag te beleven! 
    
NAAM VOOR DE SPEELPLEKNAAM VOOR DE SPEELPLEKNAAM VOOR DE SPEELPLEKNAAM VOOR DE SPEELPLEK    
Natuurlijk verdient onze speelplek een mooie 
naam. In de enquête werden jullie uitgenodigd om 
hierover mee te denken. Om alle leuke, ludieke 
en originele ideeën een eerlijke kans te geven 
wordt er een stemming gehouden op de Buren-
dag. Kom dan allemaal stemmen op de speelplek 
zelf! Naast een nieuwe naam voor de speelplek 
gaat ook het Groene(r)straat comité voortaan de-
ze unieke naam dragen. Je kunt je stem uitbren-
gen op de volgende namen: 
- Het Groene Hart  
- Het Tussendoortje 
- De Dwergenheuvel 
- Ron Jans Plantsoen 
- De Verbinding 
- Het Lindenhof 
- Groene Pleintje 
- Groenehof 
- ’t Groenland 
- Green Park 
- De Torteltuin (Puk van de Petteflet) 
- ’t Ravotplein 
- Blijplein 
- Blokje Groen 
- ’t Groene Blokje  
- Het Groene blok 
- ’t Groene Blokhof 
 
Het Groene(r)straat comité 


