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Beste bewoners,

Op 28 mei jI. heeft er een bewonersavond plaatsgevonden om ideeën uit te wisselen over
een nieuwe invulling van het openbare terrein tussen de St. Antoniusschool en De Fuik.
Deze avond werd druk bezocht door omwonenden en belanghebbenden. Het resultaat was
een mooie inventarisatie van uitgangspunten die als basis heeft gediend voor het
vervolgtraject. Sinds die tijd is het stil geweest in de berichtgeving. Maar wij hebben niet stil
gezeten. In deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken en u vast uitnodigen
voor de presentatie.

Uitbreiding informatiegebied
Aanvankelijk betrof het plan alleen het gebied tussen de St. Antoniusschool en De Fuik. Door
optimaal rekening te houden met de gestelde uitgangspunten is dit gebied uitgebreid door
het parkeerterrein naast De Fuik mee te nemen in het conceptplan. Hierdoor kan het zijn dat
u niet eerder geïnformeerd bent in verband met de ligging van uw woning ten opzichte van
het gebied.

De uitgangspunten
Op 8 juni 2018 is het verslag van de bewonersavond van 28 mei verspreid. Hierin staat een
opsomming van âlle ingebrachte punten die de Werkroep heeft gehanteerd voor de
uitwerking van hun voorstel. Deze complete informatie kunt u altijd bij mij opvragen. De
hoofduitgangspunten zijn:

• geef antwoord op de zorg voor overlast (geluid, troep, hangjongeren);
• behoud het natuurlijke én open karakter in de combinatie met speel-/sportrecreatie;
• duurzaamheid / dubbel grondgebruik — betrek ook het parkeerterrein;
• betrek verschillende doelgroepen, in het bijzonder de omwonenden, in planvorming,

realisatie en later in onderhoud.
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Werkgroep De Paddenpoel
Na de bewonersavond is er een werkgroep van tien betrokkenen gevormd. De werkgroep
bestaat uit een mooie vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. De deelnemende
bewoners wonen respectievelijk aan de Zuidsingel, het appartementencomplex boven de
school, De Piramide, Oostindië en het Hazenest. Daarnaast is er een afvaardiging van Buro
Sport (De Fuik) en de St Antoniusschool. De werkgroep heeft gedurende de zomer en herfst
hard gewerkt om tot een goed voorstel te komen. Hierbij zijn de eerder opgehaalde
uitgangspunten van de bewoners steeds leidend. De werkgroep heeft zichzelf en het terrein
de toepasselijke naam “De Paddenpoel” gegeven. Deze naam wordt in de wijk gebruikt om
het terreintje tussen de St. Antoniusschool en De Fuik te duiden. We hebben afgesproken
om deze naam in de verdere communicatie te hanteren.

Stand van zaken
Het voorstel van de werkgroep is klaar. De komende maanden zijn nodig om het voorstel om
te zetten naar een technisch kloppend ontwerp. Ook wordt het plan financieel doorgerekend.
Om de werkgroep hierbij te ondersteunen heeft de gemeente het bureau Speelplan*
ingeschakeld. Gezamenlijk maken zij het definitieve conceptontwerp wat de werkgroep graag
aan u wil presenteren.

*Het bureau Speelpian is, in opdracht van de gemeente Wijdemeren, momenteel betrokken bij alle
omvormingen van speelterreinen in Wijdemeren. Zo hebben zij het afgelopen jaar, in overleg met
omwonenden, al een aantal prachtige nieuwe speelterreinen in Kortenhoef gerealiseerd. Zij hebben
dus alle kennis en kunde in huis om werkgroep De Paddenpoel goede ondersteuning te bieden bij de
uitwerking van het ontwerp.

SAVE THE DATE
Natuurlijk ontvangt u tijdig een officiële uitnodiging voor de presentatie van het
conceptontwerp. Om iedereen de gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn, vragen wij u
vast de datum in uw agenda te reserveren.

Wanneer : Maandag 4 maart 2019
Hoe laat : 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Waar : St. Antoniusschool, Zuidsingel 50 te Kortenhoef

De Appelboom (www.DeAppelboom.nI)
De Paddenpoel is een initiatief dat ondersteund wordt door ons project De Appelboom. De
Appelboom is een project van de gemeente Wijdemeren om inwoners/belanghebbenden te
ondersteunen bij initiatieven. Bij onze Appelboomprojecten in de openbare ruimte wordt, op
verzoek van inwoners/belanghebbenden in samenspraak met de gemeente, een gedeelte
van de openbare ruimte opnieuw ingericht. Wanneer de herinrichting gereed is, dragen wij
het onderhoud over aan de aanvragers. Afspraken hierover worden vastgelegd. Meer
informatie hierover kunt u vinden op www.deappelboom.nl.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u viaen én/of opmerkingen over deze brief? Dan kunt u contact met mij opnemen op

Ier (035) 65 59 408 of via s.hille@wijdemeren.nl.

woet,

Paddenpoel en
Hille, Projectcoördinator De Appelboom
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