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Pauzelandschap aan de Maardijk 
 

 

Aan de Maardijk heeft Beter Wonen een flat gesloopt. Er zijn nog geen plannen 

voor een nieuwe invulling. Net als bij de Albert Cuypstraat, waar de werkgroep 

Almelooose Cuyp een prachtige tijdelijke invulling heeft gemaakt, bieden we 

bewoners uit de buurt en wijk hier de mogelijkheid om een tijdelijke invulling te 

maken, dat noemen we een pauzelandschap.  

 

Heeft u ideeën voor het pauzelandschap? Wilt u meewerken aan het uitwerken van een plan 

of de handen uit de mouwen steken? Dan horen we dat graag van u! We willen het plan in 

2015 samen met u uitvoeren en het onderhoud gezamenlijk organiseren. 

 

Hoe werkt het? 
 

Ideeën aanleveren 

Alle bewoners uit de buurt en wijk kunnen t/m 30 april hun ideeën aanleveren via het 

mailadres: pauzelandschapmaardijk@gmail.com.  

 

U kunt ook onderstaande antwoordstrook op donderdag 30 april tussen 17.00 en 18.30 uur 

inleveren in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat. U kunt dan uw idee 

persoonlijk toelichting en vragen stellen. (Ook zonder toelichting worden uw ideeën 

meegenomen bij de uitwerking van het plan.) 

 

Werkgroep 

We nodigen u uit om samen met andere bewoners het plan uit te werken op basis van alle 

ideeën die worden aangeleverd. U kunt zich via de antwoordstrook of het mailadres 

aanmelden als werkgroeplid. 

 

 

 

 

Gegevens: 

 

Naam   : ………………………………………………………………. 

 

Adres   : ………………………………………………………………. 

 

E-mailadres  : ………………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………. 

 

Uw bijdrage: 

 

0 Ik neem graag deel aan de werkgroep om het plan voor het pauzelandschap uit te 

werken. 

 

0 Ik help graag mee met het uitvoeren en onderhouden van het plan. 

 

Uw ideeën kunt u kwijt op de achterkant van deze strook 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideeën en plannen presenteren 

De werkgroep kijkt welke ideeën het meeste worden genoemd en of deze ideeën goed 

uitvoerbaar zijn. Op 10 juni tijdens de Wijkplatformavond worden de ideeën en plannen 

gepresenteerd. We nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De avond start om 

19.30 uur en vindt plaats in het wijkcentrum. 

 

Plan uitvoeren en onderhouden 

We willen samen met u in 2015 het plan uitvoeren, maar ook onderhouden. Helpt u mee? 

Meldt u dan aan via de antwoordstrook of per mail. We benaderen u dan wanneer we het 

plan gaan uitvoeren.  

 

Samen maken we de wijk 

Als wijkbewoners zorgt u met elkaar voor prettig en veilig wonen in de Ossenkoppelerhoek. 

U zult hebben ervaren dat overheden en instanties een andere rol vragen van bewoners 

wanneer het gaat om beheer van openbare ruimte, maar ook bijvoorbeeld zorg en welzijn. 

Dat levert kansen op voor bewoners met ideeën. Het Wijkplatform, Gemeente Almelo, 

Scoop, Politie en Beter Wonen ondersteunen u graag om uw ideeën te realiseren. Het 

tijdelijk in gebruik geven van terreinen is een van de manieren waarop we dat doen. 

 

Vragen 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze flyer? Neem dan contact op met:  

Corine Steffens, Beter Wonen  E corinesteffens@beterwonen.nl 

Anne-Marie Pleyhuis, Scoop  E a.pleyhuis@scoopwelzijn.nl 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ik heb de volgende ideeën voor het pauzelandschap aan de Maardijk: 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


