Gemeente Gorinchem
Afdeling Groenvoorziening
De heer D. Benjamens
Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem

5 september 2003
HERINRICHTING EENDENPLAS

Geachte heer Benjamens,
Op 28 februari 2003 heb ik u namens de VVE Eendenplas een brief gestuurd waarin ik de
afdeling groenvoorziening enige suggesties heb gedaan voor de herinrichting van de
Eendenplas. Dit naar aanleiding van de wensen en gevoelens van de bewoners.
Tot op heden heb ik nog niets van uw afdeling vernomen terwijl u van plan was om reeds in
maart met het ontwerp te beginnen. Inmiddels is het september en tot mijn spijt moet ik u
berichten dat wij nog steeds niets gehoord hebben. Bewoners van de Eendenplas e.o.
vragen zich af waarom het zo lang moet duren.
Inmiddels kan ik u vertellen dat er een hangplek is ontstaan onder de grote treurwilg die
tegen de Anne Frank school aan staat. Ik verzoek u in het ontwerp hier rekening mee te
houden door de hoge bosschages die het zicht op de plek ontnemen te rooien en dit in te
zaaien met gras. Tevens zou de treurwilg aan de onderkant gesnoeid moeten worden zodat
bewoners ook daar zicht op hebben.
Op de ouderavond van de Anne Frank school hebben wij vernomen dat de school uit gaat
breiden en in die zin pleit ik ervoor om tot een integraal ontwerp te komen voor zowel de
Eendenplas als de omgeving van de school. Wellicht kunt u bovenstaande opmerking daarin
meenemen.
Ik hoop dat u spoedig iets van u laat horen zodat de bewoners nog voor de winter van de
nieuwe beschoeiing, het ingezaaide gras en de fontein kunnen genieten.
Met vriendelijke groet,

Jeffrey Fakirmohamed
Voorzitter bestuur VVE Eendenplas.
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