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Voor u ligt de nieuwsbrief van Land-

goed Dennenheuvel.  

  

Terugblik bijeenkomsten 
fase 1 
 
Vanaf de start op 24 april hebben we met 

individuele en groepsinterviews veel 

ideeën, wensen en zorgen verza-

meld. Woensdag de 24ste en donderdag 

de 25ste juni waren daarbovenop bijzon-

dere dagen: een pitch podium, een werk-

sessie met de gemeente en een brede 

bijeenkomst. 

 

Op woensdagochtend was er voor organi-

saties en ‘eenpitters’ de gelegenheid een 

korte presentatie te geven over hoe zij 

vanuit hun deskundigheid hun wens zou-

den willen realiseren op Dennenheuvel. 

Die wensen liepen uiteen van woon/zorg 

leefgemeenschappen tot werkplaatsen 

voor jongeren onder begeleiding en win-

keltjes met eigengemaakte producten. 

 

Op donderdagochtend hebben gemeente 

ambtenaren en partners gezamenlijk hun 

ideeën en wensen aan de hand van de 

thema’s uit het collegeprogramma ‘Sa-

men Duurzaam Leven’ geïnventariseerd. 

Na een  wandeling over het landgoed 

(het was zo mooi weer!) zijn de ideeën in 

hun samenhang verder doorgesproken. 

Voordat ze die ochtend aan de slag gin-

gen was er overigens nog een feeste-

lijk moment van ondertekening van de 

onderlinge samenwerking. 

 

Later die dag hebben we tijdens een bre-

de bijeenkomst ruim 50 deelnemers kun-

nen vragen groene (mee eens), oranje 

(over doorpraten) en rode (niet mee 

eens) stickers te plakken bij 

de ideeën die we de afgelopen maanden 

hebben verzameld. Op de website kunt u 

foto’s vinden van uitspraken die we per 

thema (visie, wonen, het bos, zorg, de 

tuin, verkeer, diverse ideeën, praktische 

zorgen en tijdelijke bestemming) op 

schildersezels hadden neergezet. Ook 

lagen er post-its en pennen om zelf nog 

ideeën bij te schrijven. We hebben deze 

avond een eerste indruk gekregen van 

ideeën die veel steun krijgen en welke 

helemaal niet. Het idee voor een UMTS 

toren en die voor een klein crematorium 

kregen bijvoorbeeld veel rode stickers. 

Over het al dan niet ontsluiten van het 

bos zijn de meningen verdeeld gezien het 

aantal stickers van verschillende kleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiepingsfase van start 
 

De zomervakantie is voorbij, de scholen 

zijn weer begonnen, de gemeenteraad is 

terug van reces, dus tijd om van start te 

gaan met fase 2 voor landgoed Dennen-

heuvel. Zoals reeds eerder aangekon-

digd, willen we in deze fase de resultaten 

verkregen in de periode voor de vakantie 

verder verdiepen met de buurt. We zoe-

men daarvoor in op de ideeën waar veel 

draagvlak voor is en willen die gezamen-

lijk verder uitwerken. 
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LAATSTE OPROEP: 

DEELNAME WORKSHOPS 24 SEPTEMBER 
 

Bent u direct omwonende van Landgoed Dennenheuvel? En heeft u zich 
nog niet aangemeld voor de workshops? Dan is dit uw laatste kans om dit 
alsnog te doen. Donderdag 24 september 2015 willen wij graag met u om 
tafel om de opgehaalde ideeën in fase 1 verder te verdiepen.  
 

Programma 
19.00 uur Inloop 

19.30 uur Korte presentatie 
19.40 uur Korte uitleg workshop 
19.45 uur Workshops 
21.15 uur Plenaire afsluiting 
21.30 uur Eind 
 

Locatie 
Landgoed Dennenheuvel, achterzijde Euphrasiagebouw  

 
Alsnog aanmelden? Stuur een email naar: 
info@landgoeddennenheuvel.nl. 
 

info@landgoeddennenheuvel.nl

