
Wilt u de nieuwsbrief 
digitaal ontvangen? 
Geef dan uw naam en 
mailadres door aan  
info@bunnik.nl en vermeld 
nieuwsbrief Engboogerd.

De nieuwe speeltuinen 

Zo komen ze eruit te zien   

Brengparkje Molenweg

De glasbak voor de 
Engboogerdbuurt   

Herstelpunten riool 

Werkzaamheden starten 
binnenkort   



Uw buurt in beeld
Met deze Engbode houden we u op de hoogte van alles rondom de herinrichting van de 

Engboogerdbuurt. We delen impressies van de vier speeltuinen in de wijk. De werkzaamheden  
aan de eerste nieuwe speeltuin, een brengparkje en herstelwerkzaamheden. 
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Speeltuinen

Herstel werkzaamheden

Overhangend groen



Speeltuinen: zo komen ze eruit te zien! 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, zijn we bezig  
met de nieuwe inrichtingen van de speeltuinen  
in de wijk. Bij alle speeltuinen komt een bord  
met een afbeelding van hoe de speeltuin  
eruit komt te zien. De eerste speeltuin  
die opengaat is aan de Groeneweg.  
Na het lange wachten hebben  
we hierbij impressies van  
de speeltuinen. Het wordt  
groen, groot en gezellig    

Werkzaamheden speeltuin Groeneweg
Aannemer Pauw is gestart met grondwerkzaamheden bij de speeltuin Groeneweg.  
Om de speeltuin zo mooi en groen mogelijk te maken, wordt onder andere gras  
gezaaid. Het gras heeft vier weken nodig om te groeien. Hierdoor is de  
speeltuin tot en met maandag 30 augustus gesloten en mag hier  
niemand lopen. In november worden nieuwe speeltoestellen  
geplaatst in de speeltuin aan de Groeneweg. De speeltuin  
wordt eind november opgeleverd en is dan officieel af.  
Als de speeltuin aan de Groeneweg gesloten is, zijn  
de speeltuinen aan de Deken Heinenstraat,  
Kersenboomgaard en Engweg wel gewoon  
toegankelijk. Deze speeltuinen worden  
volgend jaar aangepakt.   

Kersenboomgaard

Groeneweg

Deken Heinenstraat



Molenweg krijgt een brengparkje

Naast nieuwbouw appartementen, krijgt de Molenweg ook een speciaal brengparkje 
voor afval. De werkzaamheden voor het graven en plaatsen van de containers beginnen 
op maandag 20 september. Vanaf is maandag 11 oktober is het brengparkje klaar en 
kunt u hier uw glas naartoe brengen. Voor de glasbak is heeft u geen pasje nodig. De 
overige afvalbakken zijn voor de nieuwbouwappartementen.   

Engweg

Deken Heinenstraat



Snoeiwerk 
Wat fijn dat u massaal gehoor 
heeft gegeven aan onze wens om 
overhangend groen te snoeien. 
Dit is niet onopgemerkt gebleven 
en dus onze dank hiervoor. Als u 
nog hulp of tips wil, kunt u contact 
opnemen met wijkregisseur Bert 
uit de Bosch. Bedankt namens de 
gemeente en ook namens de buurt. 
En nu volhouden.    

Herstelpunten
Zoals in de jaarplanning te zien 
was, gaan we dit jaar nog herstel-
werkzaamheden uitvoeren in 
de heringerichte straten. In 
augustus starten we met deze 
werkzaamheden. Alle bewoners 
ontvangen hierover binnenkort een 
brief met een planning per straat.     

Heeft u verhuis-  
of verbouw plannen? 
En wilt u weten of die in de 
planning van het project passen? 
Neem dan contact op met wijk-
regisseur Bert uit de Bosch.  

  wijkregisseur@bunnik.nl     

Lekker spelen 
  in de nieuwe speeltuin!

De aannemer maakt al een tijdje gebruik van de 
omgevingsapp. Vanaf heden worden hier wekelijkse 
updates geplaatst. 

De app is gratis te downloaden voor Apple en Android. Zoek in de 
App Store of de Google Play Store op ‘omgevingsapp’ van House 
of Apps. Na installatie kiest u voor ‘Engboogerdbuurt’.

Omgevingsapp Contact  
met jouw gemeente

 Singelpark 1 - Odijk

 www.bunnik.nl

 post@bunnik.nl

 @gembunnik

 GemeenteBunnik 


