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Nieuwsbrief
Buurtfeest IKC
Zoals jullie allen ongetwijfeld gezien hebben is de bouw
van het IKC Klimboom haar laatste fase ingegaan. Binnen in de school wordt van alles afgemaakt en de ontsluiting van de buitenruimte begint vorm te krijgen. De
school gaat op 21, 22 en 23 februari verhuizen naar de
nieuwbouw. Na de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen dan allemaal naar hun nieuwe klaslokalen.

woensdag 11 april buurtfeest
zaterdag 14 april open dag
Om dit alles te vieren wordt op woensdag 11 april aan
het begin van de middag (na schooltijd) een buurtfeest
georganiseerd door de school en het kinderdagverblijf.
Er zijn dan, tegen een kleine vergoeding, allemaal leuke
activiteiten te doen in en rond de school. Ook kinderen
die in onze wijk wonen, maar die niet naar IKC Klimboom
gaan, zijn dan van harte welkom!
Vervolgens is er op zaterdag 14 april een open dag op de
school.

Cadeau van de wijk
De afgelopen jaren is de wijkvereniging samen met de
wijkbewoners betrokken geweest bij de planvorming en
werkzaamheden rond de nieuwbouw. Met name de
openbare ruimte (het schoolplein, de weg en de speelplekken) zijn belangrijk voor onze wijk. Er zijn veel bomen en struiken weggehaald om de nieuwe inrichting
mogelijk te maken.
Het is voor ieders gezondheid
belangrijk dat er weer groen
terugkomt. Bomen zorgen voor
schaduw, schone lucht, zuurstof en absorberen veel water.
Daarnaast is het plein altijd een
geliefde speelplek voor de
wijkkinderen geweest.

Ook herstel van de speelplek is natuurlijk belangrijk. Het
nieuwe inrichtingsplan gaat hierin bijdragen.
In het oorspronkelijke ontwerp kwamen veel struiken en
bomen terug. Helaas blijkt het door stijgende prijzen in
de bouwwereld niet mogelijk om het plan helemaal te
realiseren zoals bedacht. Enkele bomen, struiken en het
speeltoestel voor de bovenbouw zijn daardoor gesneuveld. Wij vinden dit als bestuur erg jammer en wij kunnen ons voorstellen dat er wijkbewoners en ouders zijn
die dit ook spijtig vinden.
Om het plan zoveel mogelijk in oorspronkelijke vorm te
laten realiseren stellen wij daarom voor om als bestuur
en als wijkbewoners ons steentje bij te dragen. Om dit te
realiseren willen we een crowdfunding starten. Daarnaast willen wij subsidie aanvragen om te proberen het
oorspronkelijke plan zoveel mogelijk te realiseren.
Wij hopen dat er meer wijkbewoners zijn die willen bijdragen aan een mooie en groene invulling van IKC Klimboom!
Ook donaties van bewoners en ouders die niet in onze
wijk wonen, zijn natuurlijk van harte welkom!

Bijdragen kunnen - tot 31 maart onder vermelding van
“Crowdfunding IKC Klimboom”
op de rekening van
de vereniging worden gestort:
NL36 INGB 0003757249.
De keuze van het wijk-cadeau
is afhankelijk van het opgehaald budget.
Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met Liselotte Gips,
06-15907322

Ontwerp!
Hieronder staat het laatste ontwerp van de inrichting
van de buitenruimte rond de school. Aangegeven zijn de
bomen, struiken en het speeltoestel die uit het plan gesneuveld zijn en die wij hopen alsnog te realiseren.

(Het nieuwe logo van IKC Klimboom)

(Het ontwerp staat ook onze website)

Bestrating
Halverwege 2017 hebben wij overleg gehad met de gemeente over de bestrating in onze wijk. Naar aanleiding
daarvan hebben wij jullie, vooruitlopend op een schouw
van de verharding in Zoetermeer, gevraagd naar jullie
opvattingen en suggesties.
Eind 2017 hebben wij opnieuw contact opgenomen met
de gemeente. Toen kregen wij te horen dat er naar aanleiding van de schouw in het nieuwe onderhoudsplan
geen onderhoud in onze wijk opgenomen. Verder overleg met de betrokken ambtenaar werd afgewezen.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat onze wijk na 40 jaar
nog steeds niet voor bestrating in aanmerking komt.
Daarom hebben wij, per brief, een overleg met de wethouder gevraagd. De brief is te vinden op onze website.
Over het vervolg zullen wij jullie natuurlijk informeren.
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