
 

Uitnodiging  
Speciale wijkavond voor bewoners De Essenpas 
 
Woont u met plezier in De Essenpas, maar denkt u dat het nóg leuker kan? 
Kom dan op 20 april aanstaande naar de speciale avond over de afronding van 
onze wijk. We gaan graag met u in gesprek over de plannen voor twee 
gezichtsbepalende delen van de wijk: de Wadi en het complex De Hofstede. 
 
Met het gereedkomen van De Hofstede is onze wijk De Essenpas min of meer voltooid. De meeste 
mensen wonen hier alweer meer dan 5 jaar. In die periode is niet alleen de wijk veranderd, ook de 
behoeften van de bewoners zijn gewijzigd. De Wadi en de openbare ruimte rondom De Hofstede 
bieden volop kansen om de wijk nóg mooier en prettiger te maken. 
 
Wadi: speelruimte voor kinderen 
De afgelopen jaren zijn heel wat gezinnen gegroeid en ook de kleine kinderen van toen zijn inmiddels 
een stuk groter. Hierdoor verandert de behoefte aan speelgelegenheid. Wij willen opgroeiende 
kinderen graag een eigen speelplek geven. De grote Wadi biedt daar als centrale open ruimte in de 
wijk prima kansen voor. 
 
Hofstede: terrein voor alle bewoners 
Ook De Hofstede heeft in de wijk een centrale positie. Dit complex ligt op een soort eiland, met 
rondom een slotgracht die het geheel behoorlijk afsluit van de rest van de wijk. Toch heeft het grote 
lege buitenterrein volgens de oorspronkelijke plannen een openbare bestemming. Het terrein is dus 
voor ons allemaal! 
 
Iedereen mag meepraten 
De afgelopen maanden is de gemeente begonnen met het maken van plannen. Inmiddels zijn daar 
ook bewoners van De Hofstede, Lingewaard Wonen, stichting De Driestroom en het wijkplatform bij 
betrokken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meepraten over plannen die voor de hele wijk 
van belang zijn. Daarom organiseren we samen met de gemeente deze wijkavond. We nodigen u van 
harte uit om úw mening over de plannen te komen geven.  
 

Dit kunt u verwachten: 
• Informatie over de ideeën en plannen die er al zijn.  
• Ruimte om te vertellen wat u ervan vindt en uw eigen ideeën of wensen kenbaar te maken. 
• Gelegenheid om kennis te maken met mensen van Lingewaard Wonen en De Driestroom. 

 
Meer informatie over de plannen vindt u op de achterzijde van deze nieuwsbrief.  
 
Ik zie u graag tijdens de wijkavond! 
 
Namens het gehele Wijkplatform Bemmel Oost, 
Wim van Meerkerk, voorzitter  
 
Wat:  wijkavond Essenpas 
Wanneer: dinsdagavond 20 april, vanaf 19:30 uur 
Waar: clubhuis De Sprinters (bij rugbyveld) 
 
Kom, want ook uw wensen en ideeën tellen mee! 



 
 
 
Stand van zaken Wadiplan 
In onze Nieuwsbrief van januari kon u al lezen over de 
plannen voor de grote Wadi. Gelukkig zijn we erin 
geslaagd om het eerste onderdeel van deze plannen, 
een ijsbaan, net vóór de vorstperiode provisorisch 
gereed te hebben. Dankzij de afgelopen koude 
wintermaanden konden velen van u met de kinderen 
genieten van ouderwetse Hollandse ijspret. 
Opmerkelijk was ook het succes van de nieuwe dam: 
die bleek een aantrekkelijke nieuwe wandelroute! Nog 
niet alles was helemaal zoals we het hebben willen, 
maar we hopen de ijsbaan in de loop van het jaar 
verder af te ronden. 
 
Het tweede deel van ons Wadiplan omvat een 
speelveld voor de grotere jeugd. Het gaat dan vooral 
om een trapveld met doeltjes, eventueel aangevuld 
met een basket en/of tafeltennistafel. Op 20 april willen 
we het met name over dit tweede deel van het plan 
hebben. Laat ons weten wat u ervan vindt en kom 
gerust met uw eigen ideeën!  

Locatie van de ijsbaan en het openbare deel van De Hofstede 
Ontwikkelingen De Hofstede 
Het complex De Hofstede is ontwikkeld nadat het oorspronkelijk geplande gebouw financieel niet 
haalbaar bleek. Hoewel minder hoog dan destijds voorzien, is het complex wel veel omvangrijker 
geworden. Toch is een groot deel van het 'eiland' binnen de gracht onbebouwd gebleven. Dit terrein 
heeft een openbare bestemming ten behoeve van de hele wijk. Voor de invulling en aankleding ervan 
is geld van de gemeente beschikbaar.  
 
De gedachten gaan uit naar een parkachtige aankleding met onder meer (fruit)bomen en een extra 

brug aan de kant van 
de Hank. Inmiddels 
zijn er echter nog 
diverse andere 
ideeën naar voren 
gekomen, zoals 
picknicktafels en een 
(mini) dierenparkje, 
theetuin, kruidentuin, 
rozentuin, jeu de 
boulesbaan, etce-
tera.  
 
Het openbare gedeelte van 
De Hofstede 

 
Omdat dit terrein letterlijk voor de deur ligt van enkele bewoners van de Hofstede, moet uiteraard wel 
rekening worden gehouden met hun belangen. Niet 'alles' is dus mogelijk. Daarnaast zijn er 
vanzelfsprekend financiële beperkingen. Dit neemt echter niet weg dat u van harte welkom bent om 
uw praktische en/of creatieve ideeën naar voren te brengen!  
 

Bijzondere oproep voor direct omwonenden 
Behoort u tot de direct omwonenden van de Wadi of het openbare deel van De Hofstede? Wij 
realiseren ons dat elke verandering van deze terreinen voor u grote gevolgen heeft. Daarom nodigen 
we u graag in het bijzonder uit om op 20 april te komen vertellen hoe u tegenover de plannen staat. 

 


