Bewoners hebben inspraak
De Stichting Weidevenne is vanaf het eerste uur bij de ontwikkeling en bouw van
Weidevenne actief geweest. De Stichting bestaat onder andere uit projectontwikkelaars,
bouwers en makelaars. Zij stelt zich ten doel om de leefbaarheid in Weidevenne te
verbeteren, door middel van Natuur-, Kunst-, en Speelelementen.
Voorbeelden van projecten waar de Stichting aan heeft bijgedragen zijn:
Stokkenbrug, Mozaïekproject bij Columbuzz, Natuurtuin bij de Koempoelan, Speelelementen
langs de Melkweg.
Nu Weidevenne bijna voltooid is, heeft de Stichting besloten zichzelf op te heffen en stelt zij
een budget beschikbaar om iets speciaals in de wijk te realiseren. De Stichting heeft de
wijkkerngroep, als bewonersplatform, benaderd voor ideeën.
Laat het ons weten
De wijkkerngroep vraagt daarom aan alle bewoners om met ons mee te denken en ideeën
kenbaar te maken. Het beste idee zal, indienmogelijk, worden uitgevoerd.
De werkgroep Vormgeving is ter oriëntatie, met een aantal voorstellen gekomen:
1. Op de twee rotondes aan de Laan der Continenten een verlichte wereldbol plaatsen
als wegwijzer naar de kwadranten
2. Lichtkrant of digitaal informatiebord nabij het centrumgebied
3. De Laan der Continenten aan weerszijden voorzien van een galerij bomen
4. Boek samenstellen voor alle bewoners over de geschiedenis van Weidevenne tot nu
5. Verfraaiing rotondes door middel van beplanting
De wijkkerngroep Weidevenne is benieuwd naar uw ideeën!.

Maak gebruik van uw inspraak, laat uw stem horen!
Laat het ons weten via www.weidevenner.nl/inspraak of stuur uw ideeën op naar
Wijkkerngroep p/a Kransfontein 40, 1448 RH Purmerend, onder vermelding van INSPRAAK.
Voor nadere informatie kunt u bellen met 0299-434566. Via de wijkkrant Weidevenne en
www.weidevenner.nl houden wij u op de hoogte.
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Voorbeelden van projecten waar de Stichting aan heeft bijgedragen zijn:

Mijn ideeën voor Weidevenne zijn:

Stokkenbrug, Mozaïekproject bij Columbuzz, Natuurtuin bij de Koempoelan, Speelelementen
langs de Melkweg.
Nu Weidevenne bijna voltooid is, heeft de Stichting besloten zichzelf op te heffen en stelt zij
een budget beschikbaar om iets speciaals in de wijk te realiseren. De Stichting heeft de
wijkkerngroep, als bewonersplatform, benaderd voor ideeën.
Laat het ons weten
De wijkkerngroep vraagt daarom aan alle bewoners om met ons mee te denken en ideeën
kenbaar te maken. Het beste idee zal, indienmogelijk, worden uitgevoerd.
De werkgroep Vormgeving is ter oriëntatie, met een aantal voorstellen gekomen:
1. Op de twee rotondes aan de Laan der Continenten een verlichte wereldbol plaatsen
als wegwijzer naar de kwadranten
2. Lichtkrant of digitaal informatiebord nabij het centrumgebied
3. De Laan der Continenten aan weerszijden voorzien van een galerij bomen
4. Boek samenstellen voor alle bewoners over de geschiedenis van Weidevenne tot nu
Naam:
5. Verfraaiing rotondes door middel van beplanting

Adres:
De wijkkerngroep Weidevenne is benieuwd naar uw ideeën!.
Maak gebruik van uw inspraak, laat uw stem horen!
Laat het ons weten via www.weidevenner.nl/inspraak of stuur uw ideeën op naar

Wijkkerngroep p/a Kransfontein 40, 1448 RH Purmerend, onder vermelding van INSPRAAK.
Telefoonnummer:
Voor nadere informatie kunt u bellen met 0299-434566. Via de wijkkrant Weidevenne en
www.weidevenner.nl houden wij u op de hoogte.
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