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Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl. 

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. 

Contact Social Media Overige gegevens
www.hollandskroon.nl  facebook.com/hollandskroon BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785
T 088 – 321 50 00  @hollandskroon BIC: BNGHNL2G

Beste heer/ mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de herinrichting van de buitenruimte rond MFA De 

Ontmoeting. 

Ontwerpfase

Met de directie van scholen en het kinderdagverblijf is begin dit jaar gekeken of er ruimte is voor een ‘tiny 

forest’ in het ontwerpplan. Een tiny forest moedigt biodiversiteit aan, brengt natuurbeleving dichtbij, 

vergroot waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen. Tot slot heeft een 

bos een positief effect op de gezondheid. Een mogelijke locatie hiervoor in het plangebied, wordt na de 

komende zomerperiode aan omwonenden voorgelegd. Het civieltechnisch ontwerp is aan het begin van 

het 2e kwartaal afgerond.

Voortgang

Het opstellen van een uitvraag voor de aanbesteding kost meer tijd. De gevolgen van de 

coronamaatregelen die lange tijd golden, zorgen voor vertraging. Het gevolg daarvan is dat het 

adviesbureau last heeft van beschikbaarheid van medewerkers. Dit veroorzaakt druk op de werkplanning.  

Wat betekent dat er nog geen aanbesteding kan worden gedaan. Hierdoor kan deze zomervakantie niet 

worden gestart met de herinrichting, zoals oorspronkelijk gepland.
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Planning

Het opstellen van de uitvraag en de daarop volgende aanbesteding verwachten wij in het 3e kwartaal van 

2021 af te ronden. Als alles volgens plan verloopt, kan de herinrichting starten in het 4e kwartaal van 

2021. 

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over dit project, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dick Groenink via 

telefoonnummer 088 321 5000 of per mail via projecten@hollandskroon.nl

Met vriendelijke groet,

Piëtro Dikmoet

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.
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