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Stadsbosje in voormalig pierenbad

Informatie avond

Waar: Bewonersinitiatief Beien Meeuwenstraat 1 60
Wanneer: 30 januari 2O2O, 20:00 (inloop 19:30)

Beste buurtbewoners,

De gemeente gaat op het plein bij
Stichting Beien, op de plek waar nu nog
de asfaltbak van het voormalig pierenbad
ligt, een klein stadsbosje, een Ting Forest,
realiseren. Dit is een plek waar mensen
\Meer in contact kunnen komen met de
natuur en die de wijk groener maakt.
Basisschool 't Zeggelt gaat dit gebruiken
als buitenlokaal waar kinderen les krijgen
over natuurontwikkeling (zie tekening
ommezijde). Het bewonersinitiatief Beien
gaat zo't't 'Ting Forest'realiseren op een
deel van het plein voor het gebouw.

Deze avond geeft Sandra Luppens van het IVN uitleg over de betekenis en waarde van
een Tiny Forest. Ook zullen we op deze avond het eerste ontwerp voor het stadsbosje en
buitenlokaal presenteren. Aansluitend is er ruimte om u\M ideeën en suggesties te geven
op het ontwerp.

Later in het voorjaar is er een ontwerpavond waar met een groepje belangstellenden het
ontwerp definitief wordt gemaakt. U kunt zíclrhíervoor aanmelden!
In november dit jaar worden de 600 bomen en struiken van het stadsbosje samen met
leerlingen van Basisschool't Zeggelt geplant.

Voor meer informati e zíe: www. beien. nl / tinvforest

Voor vragen kunt u bellen met Els de Graaf (tel nr 0624638496)

Wij hopen u de 30e te zienl!

Werkgroep Tiny Forest Beien
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