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Stemmen speelplekken nieuwe park Holland Park

29 december 2021

Geachte bewoner(s),
We werken hard aan een nieuw groen park dat op de plek van de voormalige Bergwijkdreef, midden
in uw wijk, wordt gemaakt. In dit park komen naast veel groen bijvoorbeeld een voetbalveld, een
ligweide en speelplekken voor verschillende leeftijden. Voor de invulling van de speelplekken kan
iedereen een stem uitbrengen. En de stemmen van kinderen tellen dubbel!
We hebben aan drie verschillende speelleveranciers gevraagd om voor de speelplekken in het park
een mooi ontwerp te bedenken. Op deze ontwerpen kan nu gestemd worden. De hoeveelheid
stemmen voor het ontwerp weegt het zwaarst bij de beslissing welke speelleverancier voor de aanleg
van de speelplekken wordt gekozen.
Voor een eerste indruk van het park, meer informatie over de speelontwerpen en om te stemmen,
kunt u terecht op de website https://hollandpark.diemen.nl. Klik het kopje ‘Nieuws’ open en daar
vindt u het juiste bericht met de naam ‘Stem op jouw favoriete speelplek!’.
Of scan de QR code:

Stemmen kan tot en met zondag 9 januari 2022. Daarna laten we via de website
https://hollandpark.diemen.nl weten wie de meeste stemmen heeft en welk ontwerp er wordt
aangelegd.
Is het voor u niet mogelijk om online te reageren en wilt u de ontwerpen liever op papier ontvangen
of schriftelijk reageren? Dan kunt u contact opnemen via het Klant Contact Centrum (020) 31 44 888.
De verwachting is dat in april 2022 kan worden begonnen met de aanleg van het hele park.
Een gelukkig en gezond 2022 gewenst!
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Met vriendelijke groet,
Edwin Baas
Projectmanager Holland Park
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