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“Duurzaam Groen, Samen Doen” 

 

Dit is dan de vierde NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS! Op deze ma-
nier worden jullie als bewoners uit de Groene-
straat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen ten aan-
zien van ‘Het Tussendoortje’. 
 
PLATTEGROND TEKENINGENPLATTEGROND TEKENINGENPLATTEGROND TEKENINGENPLATTEGROND TEKENINGEN    
Deze week heeft het comité de plattegrond teke-
ningen ontvangen van de gemeente. Deze platte-
grond tekeningen voldoen aan de maquette en de 
ontwerpbeslissingen die in het definitieve pro-
jectplan staan beschreven. Dit definitieve project-
plan was als bijlage toegevoegd bij de 3de nieuws-
flits in november. Hiermee komen we weer een 
stap dichter bij de realisatie van dit project. 
In de tekening van de oude situatie staat afge-
beeld wat op dit moment aanwezig is en wat er 
verwijderd gaat worden om ruimte te creëren 
voor de aanleg van de nieuwe situatie. Op de te-
kening van de toekomstige situatie staat afge-
beeld wat nieuw wordt aangebracht om ‘Het Tus-
sendoortje’ te laten voldoen aan de wensen van 
de bewoners. De belangrijkste doelstellingen 
daarvoor zijn: verblijfgebied voor jong en oud, veel 
groen en bomen, natuurlijke materialen en groen 
gebruiken om auto’s uit het zicht te houden.  
In beide tekeningen is de parkeerplaats in de 
Blokstraat voor de aanleg van een extra Leilinde 
optioneel meegenomen. Voor het inleveren van 
deze parkeerplaats wordt eerst gezocht naar al-
ternatieven.  
Op de tekeningen is duidelijk te zien dat de bete-
geling, de zandbakken en de speeltoestellen ver-
vangen worden door een heuvel met tunnel, gras 
als bodembedekker en een pad om de heuvel 
heen. Daarnaast zal er een tiental Leilindes wor-
den geplaatst aan de kant van de Blokstraat om 
meer schaduw te creëren en auto’s uit het zicht 
te houden. Aan de kant van de Groenestraat zul-
len de beide muurtjes worden verwijderd om 
meer ruimte te creëren voor meer groen. Verder 
zal de bodembedekker (Sneeuwbes of Symphori-
carpos) onder de Leilindes vervangen gaan wor-
den met een variatie aan verschillende planten 
om de biodiversiteit te stimuleren. Het bestaande 
hekwerk bij beide ingangen van de speelplek zal 

verwijderd worden en vervangen worden door 
meer Beukenhaag om de ingang te vernauwen. 
De heuvel zal naast de speel- en parkfunctie de 
functie krijgen van obstakel om gebruikers te 
demotiveren om ‘Het Tussendoortje’ als sluiprou-
te te gaan gebruiken. 
Mocht je naar aanleiding van deze tekeningen 
vragen hebben en/of behoefte hebben aan een 
extra toelichting? Geef dit dan aan bij één van de 
comitéleden. 
 
SUBSIDIE PROVINCISUBSIDIE PROVINCISUBSIDIE PROVINCISUBSIDIE PROVINCIEEEE    
Het comité verwacht één dezer dagen een reactie 
te krijgen van de Provincie op de subsidie aan-
vraag. Vooralsnog gaat de gemeente en het comi-
té er vanuit dat deze subsidie verstrekt zal wor-
den. Helaas laat de definitieve uitslag nog even op 
zich wachten.  
    
KLUSMIDDAG 17 DECEMBER KLUSMIDDAG 17 DECEMBER KLUSMIDDAG 17 DECEMBER KLUSMIDDAG 17 DECEMBER     
Op 17 december vanaf 14:00 uur is er een klus-
middag voor beide straten. Het doel is: 
− blad vegen en verwijderen in beide straten en 

op de speelplek; 
− als proef een deel van de bodembedekker 

(Sneeuwbes of Symphoricarpos) verwijderen in 
de Groenestraat naast huisnummer 43; 

− de beplanting die verborgen ligt onder deze 
bodembedekker gaan onderzoeken. 

In het kader van “Duurzaam Groen, Samen Doen” 
hopen we op een grote opkomst. Natuurlijk wordt 
er gezorgd voor een lekker “bakkie bij de bak”! 
 
NIEUWJAARSBORREL 7 JANUARINIEUWJAARSBORREL 7 JANUARINIEUWJAARSBORREL 7 JANUARINIEUWJAARSBORREL 7 JANUARI    
Op 7 januari vanaf 16:00 uur is er een Nieuw-
jaarsborrel op de speelplek. Je krijgt hiervoor nog 
een uitnodiging door de brievenbus. Met deze 
borrel luiden we een bijzonder jaar in voor ‘Het 
Tussendoortje’ en deze borrel zal vooral in het 
teken staan van gezelligheid. Het comité is voor-
nemens om in februari een ontmoetingsbijeen-
komst te organiseren om de plannen, de adoptie-
overeenkomst en de planning te presenteren. 
 
Tot de volgende nieuwsflits in januari! 
Het Tussendoor Comité 


