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Wandelen, elkaar ontmoeten, vissen, genieten van de natuur en dieren aaien op de kin-
derboerderij. Het kan allemaal in het Proosdijpark. Een jaar geleden gaf de gemeente aan
dat het park toe was aan een opknapbeurt. Diverse werkgroepen zijn nu volop bezig met
het inrichten van het park. Ook Peter Dorlas, Milka Systma en Leon Borgers werken met
enthousiasme mee aan de invulling van het park.

(tAlIe gebruikers
van het park
kunnen
meedoen"

Complimenten
Peter: "In de afgelopen tijd hebben we in
samenwerking met de gemeente al veel
kunnen realiseren. Zo zijn de wandelpaden
opnieuw aangelegd, zijn er toegangshek-
ken geplaatst bij de Sterflatzijde en is
het parkeerterrein bij de kinderboerderij
aangepakt." Leon vult trots aan: "Jaarlijks
komen er duizenden bezoekers naar het
park. Zij geven steeds vaker complimenten
over de uitstraling van het park, de speel- .
tuin en de kinderboerderij. We zitten dus
zeker op de goede weg. Er is zoveel moois
te zien dat ik alleen maar kan zeggen: kom
allemaal zelf kijken tijdens de open dag op
8 juni."--~--------~-=~-=~

Peter: "Tijdens een van de eerste bijeen-
komsten waren veel inwoners en gebrui-
kers van het park aanwezig en zijn er een
heleboel ideeën gelanceerd voor de invul-
ling van het park. Inmiddels zijn we een
paar maanden verder en is de werkgroep
in kleinere werkgroepen verdeeld. Elke
werkgroep kreeg een eigen deel van het
park toegewezen. Onlangs presenteerden
alle werkgroepen hun voorstel aan elkaar.
Met alle ideeën gaan we nu een plan
maken."

Met én voor iedereen
Milka: "Het speciale van deze werkgroep is
dat alle gebruikers van het park mee kun-
nen doen. Zo doen bewoners mee, maar
ook de mensen van de visvereniging, de
bijeenteelt, de kinderboerderij, het bestuur.
van Buurt Belangen Vereniging Steinwijk
en scholen. Het is geweldig dat we dit met
elkaar kunnen doen'. En het mooie aan
het park is dat er elke keer wat nieuws is
te ontdekken. Dat inspireert mij aan het
park en dat was een reden dat ik graag
mee wilde denken over de invulling van
het park."


