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Hofstedepark:
Na jaren praten
eindelijk van start

NIEUWSBRIEF

• Aanleg
Hofstedepark is
begonnen

Hofstedepark: we zijn begonnen!

• Verhoging trapveld
in grote Wadi

Eindelijk na jaren praten,
plannen en vergaderen is
het zo ver: aannemer Van
Dalen is gestart met de
uitvoering van fase 1 van
het Hofstedepark en
trapveld! Al sinds 2009
zijn wijkplatform,
bewoners van de Hofstede en gemeente met
deze plannen bezig.
Doel? Een park voor alle
bewoners van de Essenpas. Een mooie centrale
plek waar wijkbewoners
uit de verschillende delen
van de wijk elkaar kunnen

• Hofstedepark wordt
middelpunt voor
hele wijk
• Park van en voor
ons allemaal:
Kom t u ook een
handje helpen?
• B&W: Vinexkunstbudget voor
Essenpas

ontmoeten, waar kleine
kinderen kunnen spelen
en waar ouderen kunnen
jeu de boulen op twee
echte banen. Ook een
plek waar cliënten van
Driestroom Dagbesteding
buiten aan de slag kunnen
met bloemen en fruit en
misschien op termijn ook
een kleine theetuin voor
wijkbewoners.
Voor de wat oudere jeugd
komt er tegelijkertijd ook
een eigen plek: een iets
verhoogd trapveld in de
grote wadi waar veilig en

zonder overlast kan worden
gevoetbald. Uiteraard blijft
er ruimte voor de ijsbaan.
Uiteindelijk hopen we zo
voor, door en met elkaar
een park te creëren waarin
ieder zich thuis voelt en
waaraan ook iedereen
bereid is zijn of haar
steentje bij te dragen.
Benieuwd wat de plannen
nu precies inhouden? Kom
naar het inloopspreekuur
van het wijkplatform of kijk
vast op de website:

www.essenpas.nl

Agenda:

Nieuwsgierig naar de plannen? Kom naar de
Inloopavonden van het wijkplatform

Inloopspreekuur
Aanvang 19:30 uur:

Di 5 maart
Woe 20 maart
Di 2 april
Woe 17 april
Di 7 mei
Woe 22 mei
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Benieuwd wat er de
komende tijd precies gaat
gebeuren in de wijk of wilt
u uw idee of mening met
ons delen? Kom dan naar
een inloopavond van het
wijkplatform. Tijdens die
avonden vergadert het
wijkplatform en beginnen
we met een open spreekuur voor bewoners en
geïnteresseerden.
Aanwezig zijn in beginsel
een aantal leden van het
wijkplatform, de vertegenwoordiger van de
gemeente en de wijkagent. De aandacht zal de
komende maanden
nadrukkelijk liggen bij de

uitvoering van het
Hofstedepark en de wadi,
maar u kunt uiteraard ook
andere zaken naar voren
brengen. Alle zaken
betreffende het openbare
gebied, straten, stoepen,
groenbeheer maar ook
veiligheid en verkeer
behoren tot de onderwerpen waar het
wijkplatform een rol in kan
spelen. Samen met u en
de gemeente zoeken we
naar de beste oplossing.
Het duurt soms wel even,
maar in veel gevallen lukt
het om resultaat te
boeken!

De bijeenkomsten van het
Wijkplatform Bemmel Oost
zijn in de ruimte van
Driestroom Dagbesteding
Hofstede, Hoefslag 28
6681 TL Bemmel.
Hiernaast ziet u de agenda
voor de komende maanden:
e
in beginsel elke 1 dinsdag
e
en 3 woensdag van de
maand.
Tijden inloopspreekuur vanaf
19:30 tot ca. 20:15
Volgende bijeenkomst van
het wijkplatform:

Kom naar presentatie
Hofstedepark
dinsdag 5 maart
19:30

Wijkplatform Bemmel Oost
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B&W: Kunstbudget voor Essenpas
De afgelopen weken heeft
u mogelijk wat berichten
in lokale kranten gelezen
over een Kunstbudget
voor de Essenpas. B&W
hebben daarover besloten
om een bedrag van
€50.000 aan de plannen
in de Essenpas toe te
kennen, de Raad neemt
hierover binnenkort een
besluit.
Het gaat om een restant
van het Vinex kunstbudget dat is opgebouwd
tijdens de bouw van de
Vinexwijken Klaverkamp
“De speeltuin tussen
Dwarsdijk en Ringdijk is
tot nu toe de enige
kunstuitgave in de
Essenpas. ”

en De Essenpas. In totaal
zat er nog ca. €221.000 in
deze reserve voor verdere
aankleding van de wijken.
Deze potjes waren slechts
bij een enkeling bekend,
waardoor er niets mee
gebeurde. Afgelopen jaar
heeft het college besloten
het grootste deel van deze
geoormerkte reserves over
te hevelen in de algemene
middelen. Een klein
gedeelte stelde het college
beschikbaar voor beide
wijken. Na meerdere
overleggen tussen

gemeente, kunstcommissie,
de beide wijkplatforms en
wijkvereniging Klaverkamp,
bleek men in Klaverkamp
eigenlijk geen geschikte
locatie voor een kunstwerk
te kunnen bedenken.
Wijkplatform Bemmel West
heeft daarom aan de
gemeente aangegeven dat
wat hen betreft het volledige
bedrag naar Bemmel Oost
(Essenpas) mag gaan.
De komende maanden
hopen we op dit onderwerp
terug te komen. Eerst
wachten we op de officiële
besluitvorming.

Burgerparticipatie: doe mee!
De aanleg van het park
rond de Hofstede gaat
volledig in tegen de
huidige tendens bij de
gemeente om juist te bezuinigen op het openbare
gebied. Er is geen geld
meer voor nieuwe dingen
en bestaand groen wordt
versimpeld of verwijderd
om onderhoudskosten te
vermijden. Naar ons idee
is niemand daar blij mee
en vandaar dat wij vanaf
het begin de nadruk hebben gelegd op eigen verantwoordelijkheid van

bewoners en burgerparticipatie in het proces
vooraf. Als de gemeente
het dan niet meer voor ons
wil doen, dan doen wij het
toch gewoon voor onszelf!
Alleen op die manier
kunnen we nu en in de
toekomst onze mooie wijk
nog mooier maken en de
leefbaarheid vergroten.
Wij verwachten daarom
ook wat van u en uw buren:
help mee met het aanleggen en onderhouden van
het park en kom zelf ook
met voorstellen en ideeën.

Zo wordt het ook úw park.
De komende maanden
moeten er o.a. een groot
aantal bomen en struiken
worden geplant, moeten
er houten hekken worden
getimmerd en wilgentenen
afzettingen worden
gevlochten. Wij rekenen
daarbij op uw hulp. Via email, website en
nieuwsbrief houden we u
op hoogte wanneer we
daadwerkelijk aan de slag
gaan.

Trapveld en ijsbaan
Aan het begin van de
vorstperiode van de
afgelopen weken hebben
we de wadi weer vol laten
lopen. De bedoeling was
uiteraard dat we weer net
zo snel een mooie ijsbaan
zouden hebben als de
voorgaande jaren. Helaas
liep dat deze keer niet
helemaal naar wens en

hebben ongeduldige
kinderen en de sneeuw
het ijs sterk aangetast.
Daardoor bleef het meer
een hobbelig “krabbelbaantje. We hopen dat de
volgende keer de kinderen
iets meer geduld hebben
en ook ouders mee willen
opletten, zodat het ijs de
tijd krijgt om dik genoeg te

worden.” De volgende
keer zal de ijsbaan echter
wel een stuk kleiner zijn
door de aanleg van een
verhoogd trapveld aan de
kant van de Hofstede.
Daar wordt ca. 35cm
grond opgebracht zodat
dit deel ook in nattere
perioden droog en
bespeelbaar blijft.
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Sponsors gezocht
De afgelopen jaren leek er
weinig te gebeuren rond
het Hofstedepark, maar
achter de schermen
hebben we toch wel een
aantal grote stappen
gezet, vooral op financieel
gebied. Want vanaf het
begin was duidelijk dat de
gemeente de aanleg van
het park, mede vanwege
hun financiële situatie, niet
zelf zou bekostigen. We
hebben met succes aanspraak kunnen maken op
een aantal gereserveerde
potjes en budgetten zodat
momenteel ongeveer 2/3
van de begrote kosten zijn
gedekt.
Het beschikbare budget is
echter niet voldoende om

alles door aannemers te
laten uitvoeren. Dat was
gelukkig ook nooit de
bedoeling, vanaf het begin
was het plan ook gebaseerd op een belangrijk
stuk zelfwerkzaamheid van
de bewoners en extra
inkomsten uit sponsoring.
Die zelfwerkzaamheid
bestaat uit het zelf
uitvoeren van werkzaamheden als het planten van
bomen en struiken en het
zelf timmeren van hekwerken etc.
Daarnaast zijn we op zoek
naar gerichte inkomsten in
geld of natura via sponsors.
Niet alleen van bedrijven en
organisaties, maar ook
individuele bijdragen door

bewoners zijn daarbij
welkom. Zo willen we er
voor zorgen dat het park
niet alleen volledig kan
worden afgerond maar ook
dat er middelen beschikbaar zijn voor het beheer
en onderhoud in de
toekomst.
Op korte termijn richten we
daarvoor een stichting op
die tot doel heeft
sponsorinkomsten te
verwerven en zorgvuldig te
beheren. In het bestuur
van deze stichting komen
ook mensen van buiten
het wijkplatform, zodat een
brede achterban bij het
project betrokken blijft.

onderhoud van de tuin en
wordt een deel van de
inrichting ook op hen
afgestemd. Zij krijgen een
eigen pluktuin voor
bloemen en planten die ze
ook zoveel mogelijk zelf
gaan onderhouden en
oogsten. Als alles goed
verloopt kunt u later in het
jaar misschien wel
groente, fruit en bloemen
van hen kopen!

voor onze platformvergaderingen en bijeenkomsten.
De komende maanden
gaan we zorgen dat deze
samenwerking verder wordt
uitgebouwd.

Samen een park aanleggen.
Binnenkort ook in de
Essenpas!

Driestroom
In het gebouw Hofstede
zit op de begane grond
Driestroom Dagbesteding,
waar dagelijks ca. 25
mensen met een
geestelijke en soms ook
lichamelijke beperking
komen werken. Op de
etages daarboven zitten
de flats van Driestroom
Begeleid Wonen voor
mensen met autisme.
Beide onderdelen hopen
in de toekomst ook
gebruik te kunnen maken
van het park en de daarin
gevestigde pluktuin,
kruidentuin en
boomgaard. Zo gaan de
cliënten van Driestroom
Dagbesteding samen met
ons helpen bij het

Driestroom hecht groot
belang aan de integratie
en samenwerking met de
wijk en de omwonenden.
Om die reden mogen we
ook gebruik maken van de
recreatiezaal van
Driestroom Dagbesteding

Vrijwilligers gezocht:
Wist u dat Driestroom
regelmatig plek geeft voor
vrijwilligers die enkele
uurtjes per week willen
komen helpen?
Voor meer informatie kunt
u gewoon eens bij ze
binnen lopen of stuur een
mailtje aan:
hofstede@driestroom.nl !

“Samen kunnen we
onze wijk steeds mooier
en leefbaarder maken!”
(foto: vrijwilligers in Zutphen aan
het werk)

Wijkplatform Bemmel Oost
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Colofon

Wijkplatform
Bemmel Oost
Adres
Waterwolf 28
6681 TJ Bemmel
TELEFOON:
06-22583470

E-MAIL:
info@wijkplatformbemmeloost.nl

Website Wijkplatform: actuele informatie
Sinds enkele jaren
hebben we een actieve
website waarop veel
informatie te vinden is
over de wijken Essenpas
en Oostervelden. Ook
zaken die breder spelen
maar ook onze wijken
aangaan, worden op de
site besproken. U kunt
daarbij denken aan een
JOP (Jongeren

Ontmoetingsplek), het
Bemmelse centrumplan
en ook de ontwikkelingen
in de Bemmelse Waard.
Op de site proberen we
steeds zo actueel mogelijk
te zijn zodat u echt over
het laatste nieuws
beschikt.
Verder vindt u op de site
een pagina met belangrijke data, zoals ophaal-

dagen van Snoeiafval en
oud papier. Verder kunt u
via onze site meldingen bij
de gemeente maken over
zaken in het openbare
gebied.

Aanmelden voor E-Nieuwsbrief
Samenstelling
platform:
Hendri Peters
Cor Hendriks

Wilt u op de hoogte blijven
van nieuwe
ontwikkelingen, plannen
en aankondigingen? Wilt u
weten hoe het staat met
de plannen voor de

Hofstede en de Wadi?
Geef u dan even op voor
de nieuwbrief van het
wijkplatform. Als u even
een mailtje stuurt aan
info@wijkplatformbemmel

Etko Cretier (voorzitter)

Wijkplatform Bemmel Oost

Erik Mevius

Wij zijn het wijkplatform
voor de wijken OOSTERVELDEN (oostelijk van de
Dijkstraat) en De ESSENPAS. Dit wijkplatform is
één van de vier wijkplatforms van Bemmel en één
van de twaalf wijkplatforms van de Gemeente
Lingewaard.

Bastiaan Pus
Harry Golsteijn
Gerrit Kurvers
(gebiedscoordinator
Gemeente Lingewaard)
Rinie Jochems
(wijkagent)

Het wijkplatform heeft als
doel de leefbaarheid van
de wijken te verhogen, de
veiligheid te verbeteren en
om als verbinding tussen
de bewoners en de
gemeente te fungeren. Of
het nu gaat om verkeerszaken, groenbeheer,
speelgelegenheid of

oost.nl
Vermeldt als onderwerp
"Nieuwsbrief" en u
ontvangt voortaan onze
digitale nieuwbrief en bent
als eerste op de hoogt.

buurtpreventie, bij al deze
zaken is het wijkplatform
gesprekspartner voor
bewoners, gemeente en
politie. Samen zoeken we
naar de beste oplossing,
proberen we wensen in te
vullen of gevaarlijke
situaties op te lossen of te
te voorkomen.

Bezoek onze website voor actuele informatie:

www.wijkplatformbemmeloost.nl
of www.essenpas.nl

