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Beste bewoners van Land van Winkel,
De afgelopen maanden is weer hard gewerkt in Land van Winkel. In deze nieuwsbrief krijgt u een
update van wat er speelt in uw buurt.
Bruggen
De verbindingen in de wijk worden nog beter door de komst van fiets- en voetgangersbruggen. Deze
bruggen zijn besteld en worden na de bouwvak geplaatst. Rond september worden ook de fiets- en
wandelpaden die de wijk verbinden met de Winkeldijk aangelegd. Daarmee zijn alle bruggen in de wijk
gerealiseerd.
Speelplekken en voetpad
Het heeft even geduurd, maar inmiddels zijn de speelvelden bij De Hilt en de Groenewetering in
gebruik genomen. De plaatsing van de bruggen na de bouwvak zorgt voor een betere bereikbaarheid
van de speelplekken. De inrichting van het speeleiland in de zuidwesthoek van de wijk start na de
bouwvak.
Vanaf de Baronie tot het zuidelijk speeleiland komt een wandelpad langs de rand van Land van
Winkel. Dit wandelpad is naar verwachting per begin september klaar.
Woningen
In september/oktober start de bouw van de woningen aan Lakenveld en Vlaserf. Dit zijn de woningen
van Janssen de Jong en vrije kavels die door particulieren bebouwd worden. Ter ontsluiting van deze
(bouw)kavels is een aantal dammen aangelegd.
Uw aandacht
Deze nieuwsbrief gebruiken wij graag ook om aandacht te vragen voor twee zaken waarover
wijkbewoners ons regelmatig aanspreken. Allereerst herinneren wij u eraan dat Land van Winkel een
30-km zone is. Wij ontvangen regelmatig klachten dat er te hard wordt gereden. Daarnaast valt het
ons op dat containers op de stoep “geparkeerd” worden. Dit mag alleen tijdens ophaalmomenten. Wij
verzoeken u de rest van de tijd de containers op eigen terrein te plaatsen. Door samen hierop te letten
houden we met elkaar Land van Winkel een prettige en veilige woonwijk.
Mocht u vragen hebben over het project Land van Winkel, kunt u contact opnemen met het
projectteam, via E. landvanwinkel@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

