
  

Voortgang van het Ontmoetingsplein.  
 
Dec 2018 

Afgelopen periode heeft het DOE-team u geïnformeerd over de plannen die zijn ontwikkeld betreffende een 
toegankelijker, transparanter, bruisender  en veiliger ontmoetingsplein voor jong en oud. Middels deze nieuwsbrief 
willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. 
 
In september is er een delegatie van de parochieraad, tuinkabouters, Brink bestuur en de gemeente Koggenland 
naar de plaatsen Harmelen en Ede getogen om daar met eigen ogen te zien welke mogelijkheden er zijn met een 
nieuw ontwerp van de kerktuin; het ontmoetingsplein.  
 
De Landschapsarchitecten Karres en Brands hebben daarop een tweetal schetsplannen ontwikkeld. Deze schetsen 
hebben zijn gepresenteerd aan de bovengenoemde groep waarbij het Tobias bestuur en leden van Oud Obdam ook 
aanwezig waren. 
Daarna heeft het DOE-team alle bewoners bezocht waarvan de woning grenst aan het ontmoetingsplein. Hierbij zijn 
de plannen gepresenteerd en is er een inventarisatie gemaakt van de wensen en bezwaren. Van elk persoonlijk 
gesprek zijn notities gemaakt. Het DOE-team, heeft veel positieve reacties gehoord bij het presenteren van de 
plannen. Natuurlijk zijn er ook een aantal bezwaren naar voren gekomen die we bij de verdere ontwikkeling serieuze 
aandacht moeten geven.  
 
Een maand geleden hebben we vergadering gehad met Woonschakel over onze plannen. De bewoners van de 
Woonschakel zullen op 16 januari in De Brink verder geïnformeerd worden over onze plannen. 
Twee weken geleden hebben we vergaderd met delegatie van de Waterkant, het advies orgaan van de parochieraad. 
Het Bisdom Haarlem zal ook uiteindelijk nog akkoord moeten geven over dit plan. 
 
Vorige week zijn wij als DOE-team uitgenodigd bij de burgemeester Postumus, om daar presentatie en onze ideeën 
en voordelen van het nieuwe ontmoetingsplein uit te leggen. Wij ervaren veel medewerking en steun van de 
gemeente en met name van de burgemeester.  
 
De komende  periode is de landschapsarchitect Karres en Brands bezig om op de opgeluisterde reacties zo goed 
mogelijk te verwerken naar een definitieve schets waarbij de nadruk op het pleinmodel zal komen te leggen. 
 
Wij hopen dat onze plannen het komende jaar verder tot ontwikkeling komen en willen u via deze weg regelmatig  
over de voortgang informeren.  
 
Ook op de https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/doe-teams-obdam_43727/ kunt u informatie over 
het “Dorpsplein” vinden. 
 
Wij wensen u prettige feestdagen en een interessant 2019. 
DOE-team Ontmoetingsplein; 
Remon Feld, Nico Konijn en Peter Borst 
 
Tip: 28 december de Lichtjeswandeling vol verrassingen voor iedereen. Start vanaf de Handelskade 5, Obdam om 
18:30 uur. Zie ook www.victoriaobdamhandbal.nl 
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