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Bekijk de webversie

De Koog van de Toekomst

Even voorstellen, op Koogsafari en eerste workshop
Wij zijn van start met De Koog van de Toekomst! De Koogsafari’s en de eerste
workshop met werkgroep De Koog zijn achter de rug. Wat hebben wij allemaal
gedaan en wat zijn de resultaten? In deze eerste nieuwsbrief praten wij u bij.

Voor al uw vragen: Marco en Atie
Ik ben Marco van Beek en bouw samen met u als
projectleider aan De Koog van de Toekomst. U kunt mij
benaderen met al uw vragen, opmerkingen of ideeën.
Het liefst ontvang ik deze per e-mail op:
deKoog@uitgeest.nl maar telefonisch ben ik ook goed
bereikbaar op: 088 909 75 41.
Ben ik niet aanwezig of bereikbaar? Neem dan contact op
met mijn rechterhand, Atie Dekker. Als projectmedewerker weet Atie veel en kan ze u goed verder helpen. Atie is telefonisch bereikbaar
op: 088 909 75 31 en onder hetzelfde e-mailadres: deKoog@uitgeest.nl
Schroom niet om contact te zoeken, wij staan u graag te woord.

250 bewoners vullen enquête in
Schuine stoepranden, meer bankjes, speelplek voor
diverse leeftijden, laadpalen, het is slechts een greep uit
de resultaten van de enquête die door 250 bewoners is
ingevuld. Nieuwsgierig naar de overige wensen en ideeën?
Kijk op de website voor het overzicht op hoofdlijnen.

Op safari door de vier buurten
In juni gingen enthousiaste leden van werkgroep De Koog
op safari. Op vier verschillende avonden bezochten ze
de vier buurten: Vrijburglaan, Venstraten, Koogmidden en
Koognoord. Tijdens de wandeling zijn de mooie plekjes in
kaart gebracht en verbeter- en aandachtspunten
benoemd. Na afloop werden deze besproken. Weten welke
punten in uw buurt naar voren zijn gekomen? Kijk op de
website voor een verslag per buurt.

Werkgroep De Koog
Maar liefst 40 bewoners van De Koog hebben zich
aangemeld voor werkgroep De Koog. Hier zijn wij heel blij
mee, want deze inbreng en kennis is van groot belang
voor het maken van het ontwerp voor De Koog van de
Toekomst. U, als bewoner, woont en leeft hier tenslotte en
kent de wijk als geen ander.
De werkgroepleden wonen verspreid over de vier buurten
en doen mee aan de koogsafari’s, workshops en bezoeken
een inspirerend voorbeeldproject in de omgeving.
Heeft u vragen of wilt u dingen met leden uit de werkgroep bespreken, dan kan dat. Zij
zijn voor u een aanspreekpunt in de wijk. Ook kunnen de werkgroepleden dingen voor u
inbrengen bij de workshops. Wilt u weten wie de werkgroepleden zijn in uw wijk zijn, kijk
dan op de website.

Wensen en eisen voor De Koog - workshop 1
Tijdens de eerste workshop op 5 juli zijn alle resultaten
van de safari’s en die van de eerder in de wijk gehouden
enquête gebundeld. De opdracht luidde: verzamel de
belangrijkste en beste ingrediënten voor het programma
van eisen en wensen. Hierin komen de uitgangspunten
voor het definitieve ontwerp te staan. Een pittige opdracht
maar aan het einde van de avond presenteerde leden van
de werkgroep het resultaat aan de aanwezige raadsleden.
De volgende stap is het maken van een schetsontwerp voor De Koog op basis van deze
ingrediënten. Kijk op de website voor het verslag van de eerste workshop.

Planning
Na de zomervakantie doet de werkgroep inspiratie op bij
een voorbeeldproject. Deze kennis nemen de leden mee
als het schetsontwerp dit najaar wordt besproken. Alle
reacties en opmerkingen worden verwerkt in een voorlopig
ontwerp, dat in januari 2019 ter inzage ligt. Alle bewoners
van De Koog kunnen hier op reageren. Hoe? Daar
informeren wij u later per brief over.
Het definitieve ontwerp wordt uiteindelijk in mei 2019 door
het college vastgesteld. Kijk voor een volledig overzicht en alle stappen op de website.

Fijne vakantie en meer informatie
De zomervakantie staat voor de deur. Daarom wensen wij iedereen alvast een
prettige vakantie en een goede en veilige reis voor als u op pad gaat! Dit najaar
ontvangt u de tweede nieuwsbrief, waarin wij u weer bijpraten over de stappen die
wij zetten in het project.
Alle informatie over het project ‘De Koog van de Toekomst’ vindt u op de
vernieuwde website. Ga hiervoor naar www.uitgeest.nl/dekoog

De Koog van de Toekomst
Is een duurzame en klimaatbestendige wijk. Een wijk
met karakter, waar je met plezier woont, het fijn en
veilig is om buiten te zijn en waar je elkaar ontmoeten
kan. Een wijk met veel groen, duurzame materialen
en energiezuinige oplossingen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u deKoog@uitgeest.nl toe aan uw adresboek.

