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Project Thorbeckestraat eo 
Eibergen 
         
Deze nieuwsbrief is een uitgave van ProWonen.  
Met de nieuwsbrieven houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en 
informeren we u over belangrijke zaken. 

 

Klankbordgroep 

ProWonen en gemeente Berkelland 

trekken samen op in het informeren  

van de bewoners, het ontwerpen  

en herinrichten van het gebied. Dit  

doen we samen met de  

klankbordgroep. Hiervoor hebben  

zich tien bewoners aangemeld.  

 

Participatie  

Dinsdagavond 11 oktober zijn we in  

Dorpshuis De Huve in Eibergen  

samen met de klankbordgroep aan  

de slag gegaan, voor de inrichting van  

de toekomstige openbare ruimte en  

de nieuwe woonomgeving aan de  

Thorbeckestraat e.o. in Eibergen.  

Verdeeld over 2 groepen  

en onder begeleiding van Jan Bruyn  

(landschapsarchitect) en  

Iljitsj IJsebrands (ontwerpend adviseur Gemeente Berkelland) hebben we samen met de 

bewoners veel informatie opgehaald over de diverse thema’s. 

 

De thema’s 

Met een korte inleiding werden de klankbordgroepleden geïnformeerd over de 

belangrijkste functies van de openbare ruimte en op welke manier sommige functies 

konden worden gecombineerd. Daarbij zijn (ook ter inspiratie) de volgende thema’s 

besproken. 

- Verpozing:  wie zijn er in de wijk en hoe willen we er verblijven 

- Spelen:  geen speeltuin maar spelaanleidingen/ interessante omgeving 

- Parkeren: efficiënt gebruik van de ruimte samen met groen 

- Sfeer:  stenige sfeer/ groene sfeer 

- Water:  hittestress/verharding/water terug in de wijk 

 

Aan de hand van deze thema’s hebben we veel waardevolle input en ideeën geoogst van 

de klankbordgroepleden. De volgende stap is het uitwerken van alle input die verzameld 

is in een schetsontwerp door Jan Bruyn (landschapsarchitect).   

Dit schetsontwerp bespreken we met de 10 leden van de klankbordgroep begin 2023. 

 

Vragen? 

Neem contact op met Miriam Schreurs. Ze is bereikbaar op maandag, dinsdag en 

donderdag op telefoonnummer (0545) 28 50 91 of een e-mail sturen kan ook naar 

miriam.schreurs@prowonen.nl. 
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