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Sociaal‐cultureel dorpshart Made
Voor de Bernarduskerk, de pastorie met bijbehorende tuin, het Gaymansplantsoen, de Mayboom en aangrenzende grond bereiden we plannen
voor om een aantrekkelijk gebied te maken. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden.
Via drie bijeenkomsten vragen wij iedereen mee te denken over
de invulling van het gebied. De eerste twee sessies zijn al geweest. Er is met veel enthousiasme meegedacht. De derde sessie
plannen we nog in.
Omdat we het uitwerken en het doorrekenen van de plannen
zorgvuldig willen doen, is de derde sessie wat later dan eerder
aangegeven. We informeren u op jd wanneer en waar deze bijeenkomst is.

Herinrich ng straten en pleinen
Rotonde en Raadhuisplein
Het Raadhuisplein en de rotonde zijn bijna klaar. De bloembakken
zijn geplaatst. Het kunstwerk De Beweging wordt in week 8 in het
midden van de rotonde geplaatst. Het overige straatmeubilair plaatsen we eind februari . De verlich ng helaas nog niet. We zijn nog op
zoek naar verlich ng die past binnen het beschikbare budget.
Informa eavond herinrich ng Marktstraat, Molenplein en gedeelte Kerkstraat
Nu zijn de Marktstraat, Molenplein en Kerkstraat aan de beurt voor
herinrich ng. Het ontwerp hiervoor is klaar.

Op woensdag 30
januari om 19:30 uur is er
een informa eavond in de
Mayboom. U bent welkom vanaf 19:00 uur
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Op 30 januari om 19:30 uur is er een informa eavond in ‘de Mayboom’ u
bent welkom vanaf 19:00 uur. We geven dan een presenta e over het ontwerp en lichten de plannen, planning en de stand van zaken toe. Ook stellen
de contactpersonen van de aannemer zich aan u voor. Natuurlijk kunt u het
ontwerp bekijken en vragen stellen.

De Zilverlinden in de Markstraat
In het ontwerp voor de Marktstraat
is meer groeiruimte voor de zilverlinden opgenomen.
De 78 zilverlinden bepalen al zo'n
honderd jaar het beeld in de Marktstraat. In de afgelopen maanden
hebben deze bomen tot stevige
discussie geleid. Storix Boom- &
Landschapsbeheer hee de kwaliteit van de bomen onderzocht. Ook
hee Storix advies voor de inrich ng gegeven om de bomen
voor de toekomst duurzaam te behouden.
Sinds een vij igtal jaren groeien de
bomen nauwelijks.

De wortels van de bomen hebben geen ruimte meer om te groeien.
Daardoor worden de bomen niet meer dikker. Het plantvak waarin ze
staan is te klein, daardoor krijgen ze te weinig water als het regent. De
kwaliteit van de bomen neemt hierdoor af. We willen de Marktstraat
graag veilig houden.
Daarom hee de gemeenteraad besloten om maatregelen te nemen
om dit proces ten goede te keren. Hiervoor gaan we een aantal bomen
verwijderen en de groeiplaatsen verbeteren. De bomen kunnen dan
gezond verder groeien.

Informa e
Ook kunt u op de website
van de gemeente Drimmelen, www.drimmelen.nl,
onder ‘Projecten openbare
ruimte’, het project
’Centrumplan Made’ met
aanvullende informa e
terugvinden.
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