
 

 
 
 
 
 
 

Voortgang 
Hofstedepark  
einde eerste fase 
in zicht! 
 
• Officiele start fase 2 

op maandag 25 
maart  

 
• Plantdagen met 

bewoners van de 
wijk op 23 en 30 
maart.  KOM OOK 
HELPEN! 

 
• Regen en nacht-

vorst spelbreker 
voor Boomfeestdag 
in Essenpas 
 

• Meer weten? Kom 
langs bij de inloop-
spreekuren 
Hoefslag 28 

 

Agenda: 

Inloopspreekuur  

Aanvang 19:30 uur: 

Woe 20 maart 

Di 2 april 

Woe 17 april 

Di 7 mei 

Woe 22 mei 

Di 4 juni 

Zoals iedereen heeft 
kunnen zien beginnen de 
contouren van het park 
aardig zichtbaar te worden 
en over enkele dagen 
rondt de aannemer zijn 
werkzaamheden in het 
Hofstedepark af. Dat 
betekent dat we de eerste 
fase gaan afsluiten en 
beginnen met de 2e fase, 
het aanbrengen van de 
beplanting. Een mooi 
moment om even bij stil te 
staan.  
Op maandag 25 maart 
komt ’s ochtends een 

Opening Park : maandag 25 maart ! 

HELP MEE MET BOMENPLANTEN  

zaterdag 23 maart en zaterdag 30 maart 

Op korte termijn kunnen 
we beginnen met fase 2: 
de beplanting van het 
terrein. Door het weer is 
de aannemer later 
begonnen dan we hadden 
gehoopt en door de weer 
teruggekeerde vorst ook 
nog flink uitgelopen. Er 
resteert daarom nog maar 
een kort plantseizoen voor 
het planten van duizenden 
bomen, struiken en 
haagplanten. Extra reden 
dus om iedereen op te 
roepen om te komen 
helpen! 
Voor elke plantdag geldt 
dat u uiteraard tot niets 

groep scholieren van de 
Joannesschool naar de 
Essenpas om ons te 
helpen met het planten 
van een groot aantal 
knotwilgen. Ook zullen ze 
enkele hagen gaan 
aanplanten, waarbij ook 
cliënten van Driestroom 
Dagbesteding zullen 
helpen.  
Om 13:30 hebben we het 
college van B&W en de 
pers uitgenodigd  voor 
een officieel moment: het 
openen van het nieuwe  
bruggetje en het samen 

met de scholieren planten 
van enkele knotwilgen. 
Tenminste één wethouder 
zal aanwezig zijn en we 
hopen ook op uw 
aanwezigheid. Voor koffie 
met gebak wordt gezorgd! 
Tijd en plaats: ca. 13:30 tot 
14:30 in het Hofstedepark 
 
Ook voor deze maandag 
zijn we nog op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen 
bij het planten en om een de 
scholieren te begeleiden. 
Meld u aan via de mail: 
info@wijkplatformbemmeloost.nl  

verplicht bent en echt niet 
de volle tijd hoeft te 
blijven. Ook als u maar 
een uurtje kunt komen zijn 
we daar heel erg blij mee. 
Op alle dagen geldt dat 
we beschikken over een 
afdak om te schuilen bij 
regen en tussendoor 
wordt voor koffie/thee etc 
gezorgd. U hoeft zelf 
alleen een goed humeur 
en wat tuingereedschap 
(schop/spade, hark 
eventueel kruiwagen) mee 
te brengen.  
Komende zaterdag 23 
maart (van 9:00- 15:00) 
is er daarom de eerste 

plantdag voor bewoners van 
de Essenpas. Deze dag 
richten we ons allereerst op 
het planten van de hagen en 
rozenperken aan de oost- en 
westzijde van de Hofstede. 
Als alles volgens plan is 
verlopen zijn in de 
voorafgaande dagen al een 
aantal leibomen geplaatst 
waar we nu de lagere 
beplanting onder gaan 
plaatsen. Bij voldoende 
deelnemers gaan we daarna 
verder met de haag rond het 
trapveld in de wadi.  
 
Zaterdag 30 maart volgt de 
tweede plantdag waarop we 
wederom op uw hulp rekenen. 
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In de Wadi wordt nu de 
laatste hand gelegd aan 
het verhoogde talud voor 
een speel/trapveld. De 
komende weken komt hier 
een haag omheen als 
natuurlijke afscheiding en 
wordt het veld ingezaaid. 
Eind mei gaan we goaltjes 

De agenda voor de laatste weken van maand maart staat nu vast, de agenda voor 
april is erg afhankelijk van weer en andere omstandigheden. Kijk daarvoor 
regelmatig op de website WWW.ESSENPAS.NL:  
 

• Zaterdag 23 maart   Eerste Plantdag voor de bewoners van de 
Essenpas 
Van 9:00 tot ca. 15:00 gaan we rozenstruiken en hagen planten 
Verzamelen: bij de Kastanjeboom 
 

• Maandag 25 maart: Officiële afronding eerste fase, start 2e fase.  
10:30 – 15:00 Leerlingen Joannes Praktijkschool planten wilgen en 
hagen.  
13:30 – 14:30  Opening bruggetje, planten bomen door wethouder, 
leerlingen en cliënten van Driestroom Dagbesteding 
 

• Zaterdag 30 maart  Tweede Plantdag voor de bewoners van de 
Essenpas 
Van 9:00 tot ca. 15:00 uur: hagen planten rond de wadi, haagbeuken 
rond de pluktuin en kruidentuin, vlechten wilgentenen rond Jeu de 
Boulesbanen. 
 

• April:  verdere dagen maken we bekend  - dan vervolg vlechten 
wilgentenen etc heesters planten, hekken bouwen etc 

AGENDA MAART / APRIL 

SPEEL/TRAPVELD in de wadi 

Het wijkplatform Bemmel 
Oost richt zich zeker niet 
alleen op het Hofstede-
park, maar zet zich in voor 
de wijken Oostervelden en 
de Essenpas. Soms zijn 
we ook betrokken bij 
zaken die heel Bemmel 
aangaan, zoals het 
centrumplan, de toekomst 
van De Kinkel of van de 
Bemmelse polder. Tijdens 

Vraag, idee of voorstel voor de buurt? Kom langs ! 

Colofon 

Wijkplatform  

Bemmel Oost 

Adres 
Waterwolf 28 

6681 TJ Bemmel 
 

TELEFOON: 
06-22583470 

 
 

E-MAIL: 
info@wijkplatformbemmeloost.nl 

  

  

plaatsen en een 
tafeltennistafel. Vanaf 
begin juni is het speelveld 
waarschijnlijk goed 
beloopbaar. Tot die tijd 
vragen we de kinderen om 
NIET op het veld te lopen 
en ook NIET te gaan 

voetballen in het nieuw 
aangelegde park! 

ons inloopspreekuur kunt 
u elk onderwerp ter 
sprake brengen. Bijna 
elke vergadering is de 
wijkagent aanwezig net 
als een vertegenwoordiger 
van de gemeente 
Lingewaard. Doel van een 
wijkplatform is het 
verhogen van de 
leefbaarheid van de 
wijken, verbetering van de 

veiligheid en om als 
verbinding tussen de 
bewoners en de 
gemeente te fungeren. Of 
het nu gaat om verkeers-
zaken, groenbeheer, 
speelgelegenheid of 
buurtpreventie, Samen 
proberen we wensen in te 
vullen of gevaarlijke 
situaties op te lossen of te 
te voorkomen.  

Samenstelling 

platform: 
 

Hendri Peters 
 
Cor Hendriks 
 
Etko Cretier (voorzitter) 
 
Erik Mevius 
 
Bastiaan Pus 
 
Harry Golsteijn 
 
Gerrit Kurvers 
(gebiedscoordinator  
Gemeente Lingewaard) 
 
Rinie Jochems  
(wijkagent) 
 

Zelf meedoen in 

wijkplatform? 
 

Vele handen maken licht werk. 
We kunnen daarom altijd 
nieuwe mensen bij het 
wijkplatform gebruiken. Wil je 
je ook wat uurtjes voor de 
gemeenschap inzetten en op 
een zeer directe wijze invloed 
hebben op je eigen 
woonomgeving? Geef je dan 
op of kom vrijblijvend eens 
langs bij een vergadering. 


