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Onderwerpen:
* Wijkbewoners praten over plan voor park De Wuurde
* Bewoners Eimeren ontvangen flyer over project Knoop 38

Wijkbewoners praten over plan voor park De Wuurde
Tijdens een goed bezochte bijeenkomst vorig jaar oktober
waren wijkbewoners het unaniem met elkaar eens. Park
de Wuurde is een parel in de wijk Elst-Zuid. Er moet
echter wel wat gebeuren om het park ook in de toekomst
de functie te laten vervullen die oorspronkelijk bedoeld
was, namelijk een Engels landschapspark met een
natuurlijke uitstraling, glooiende grasvelden en
verrassende doorkijkjes. Betrokken wijkbewoners
presenteren 17 mei een plan aan mede-wijkbewoners.
Binnen de organisatie van Wijkplatform Elst-Zuid heeft een
leefbaarheidsgroep in de afgelopen maanden een gedegen
plan ontwikkeld om de functie en inrichting van het park te
verbeteren. Geen zwerfvuil, hondenpoep of sporen van
voertuigen in het gras. Maar wel voorzieningen voor sport en
spel voor de jeugd, vogel- en vlindervriendelijk groen met
meer kleur. De leefbaarheidsgroep heeft in haar plannen ook
Park De Wuurde
meubilair en verlichting ingepast die aansluiten bij het karakter van het park.
Presentatie 17 mei
De leefbaarheidsgroep presenteert de ontwikkelde plannen dinsdag 17 mei a.s. Wijkbewoners uit
Elst-Zuid krijgen uitgebreid gelegenheid hun mening te geven over de plannen die medio dit jaar
aan het gemeentebestuur ter bespreking worden voorgelegd.
De bijeenkomst op 17 mei wordt gehouden in sociaal-cultureelcentrum ‘De Wieken’, Prinses
Irenestraat 49 in Elst en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).
Heeft u belangstelling dan kunt u zich vooraf aanmelden via emailadres
elstzuidonzewijk@gmail.com of door te bellen naar 06 23930249.

Bewoners Eimeren ontvangen flyer over
project Knoop 38
Eimeren maakt deel uit van Elst-Zuid. Reden voor ons
wijkplatform de bewoners van het buurtschap door middel van
een flyer op de hoogte te brengen van onze betrokkenheid bij de
ontwikkelingen rond het project Knoop 38 (o.a. Park 15,
windturbines en mogelijk een railterminal).
Bent u geïnteresseerd in de flyer dan verwijzen wij u naar onze
website www.wijkplatformelstzuid.nl, onder ‘Nieuwsbrieven’.
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