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Op woensdag 17 november 2021 organiseert Wijkplatform  ’t Hoogste Belang, samen met de gemeente 

Lingewaard, een inloopavond over de nieuwe inrichting van Park ‘De Tuinlaan’ in Bemmel. De inloopavond 

is van 19.30 uur tot 21.00 uur en vindt plaats in de Tabakschuur, naast het gemeentehuis in Bemmel. 

 

Waar gaat de inloopavond over? 

Er zijn de afgelopen tijd diverse meldingen en klachten bij ons binnengekomen die te maken hebben met de 

hondenuitlaatstrook in relatie tot de speelruimte in het park. De hondenuitlaatstrook ligt aan de achterkant 

van het speelveld. Hondenbezitters moeten vanuit de wijk met hun hond(en) langs het speelveld lopen om 

de hondenuitlaatstrook te bereiken. Dit zorgt voor ongewenste situaties. 

Vanuit de gemeente waren er al plannen om de inrichting van het speelveld aan te pakken. De gemeente 

heeft een bureau in de arm genomen om naar deze problematiek te kijken. Dit bureau heeft een ontwerp 

gemaakt voor een nieuwe inrichting van het park. In het ontwerp is een duidelijke scheiding gemaakt tussen 

de hondenuitlaatstrook en het speelgebied.  

 

Het ontwerp kan niet in een keer worden uitgevoerd, daarvoor is er te weinig geld. Voorstel van het 

Wijkplatform is om eerst het voetpad en de hondenuitlaatstrook te verleggen en een duidelijke scheiding aan 

te brengen met beplanting en hagen. In de volgende fase worden de speelplekken verder ingericht. 

 

U kunt reageren op het plan 

Bij deze brief zit een tekening met de eerste opzet van het plan voor de nieuwe inrichting. Ideeën en 

suggesties zijn van harte welkom. Tijdens de inloopavond kunt u met ons in gesprek over het plan. Wij 

nodigen u daarvoor van harte uit. Kunt u niet aanwezig kunt zijn, maar wilt u toch graag een reactie geven? 

Dat kan per e-mail naar: secretariaat@hethoogstebelang.nl 
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Coronaregels  

De overheid heeft de coronaregels aangescherpt. Voor de inloopavond betekent dat het volgende: 

1. vooraf aanmelden is verplicht 

2. het dragen van een mondkapje is verplicht 

 

Aanmelden voor de inloopavond 

Als u de inloopavond wilt bezoeken dan kunt u hiervoor een mail sturen naar 

secretariaat@hethoogstebelang.nl. De inloopavond splitsen wij op in drie tijdvakken. 

Tijdvak 1; van 19.30 tot 20.00 uur 

Tijdvak 2; van 20.00 tot 20.30 uur  

Tijdvak 3; van 20.30 tot 21.00 uur 

 

Wij vragen u om in de aanmeldingsmail aan te geven in welk tijdvak u de inloopavond wilt bezoeken 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wijkplatform 't Hoogste Belang  

Gemeente Lingewaard 
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