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Aan de slag met onze plannen voor het Brediuspark!
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u ons burgerinitiatief steunt, vrijwilliger bent in het Brediuspark of verbonden bent aan één van de
vele organisaties die in ons burgerinitiatief samenwerken. Misschien
wist u al, dat we op 28 januari een belangrijke afspraak hebben gemaakt met de gemeente over samenwerking en overdracht van het
beheer van het park op termijn. Nu kunnen we onze plannen voor
een mooier Brediuspark uitwerken en concreet aan de slag. In deze
nieuwsbrief leest u wat we gaan doen en waar we al mee bezig zijn.
En we hebben mensen nodig, veel
mensen met verschillende talenten. Op 18 maart ontmoeten we u
graag op onze informatieavond in
het Brediushonk. We hopen op
veel enthousiaste mensen, die
samen willen werken aan een
mooier Brediuspark!
Mieke Lendfers
Voorzitter Burgerinitiatief
Brediuspark

Informatiebijeenkomst
Kom ook naar onze informatiebijeenkomst op
18 maart 2014 om
19.30 uur in het Brediushonk, graag aanmelden bij info@brediuspark.nl. Tijdens deze bijeenkomst
vertellen we meer over
onze plannen, maar
gaan we ook in groepjes
aan de slag met de
plannen. Kunt u niet
komen, maar wilt u wel
meehelpen?
Laat het ons weten via
info@brediuspark.nl

Onze activiteiten in 2014
In 2014 werken we aan:

 Het plaatsen van informatieborden en picknickbanken en
het verbeteren van de paden
(als de gemeente na het baggeren enkele paden gaat herstellen);

 Het uitwerken van de overige
plannen, waaronder de moestuin, de natuurspeelplek, het
opknappen van het arboretum,
de herinrichting van de speelweide en de herinrichting van
de entrees;

 Het organiseren van verschillende activiteiten:
- Zaterdagmorgen 22 maart:
10 perenbomen planten tijdens NL Doet!,
- Zondag 25 mei: Dag van het
Brediuspark, om met elkaar
te genieten van ons mooie

park,
- Zondag 28 september:
Oogstfeest, met fruitverkoop
uit de boomgaarden en vers
geperst sap;

 De verbetering van onze communicatie: een website met
informatie over wat er in het
park te doen is, logo en huisstijl, versterking van de contacten met de vele vrijwilligers, opknappen van onze
pagina op Facebook;

 Doorgaan met bestaande activiteiten, zoals bijvoorbeeld het
onderhoud van de fruitbomen
en de educatieve tuin, openstelling van NME-Centrum InBredius en Dierenweide
Kukele-boe en het opruimen
van zwerfvuil.
(Lees verder op p.2)
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(Vervolg p.1)
We hebben al dit vrijwilligerswerk
in kaart gebracht. Er zijn al heel
veel mensen actief in het Brediuspark, maar om al onze plannen
te kunnen verwezenlijken hebben
we uw hulp hard nodig!

 Onze eigen organisatie versterken.
Bijvoorbeeld door te inventariseren

wat er allemaal nodig
is om het park goed te kunnen onderhouden, door een formele stichting op te richten die het beheer
kan gaan overnemen, door subsidietrajecten en fondsenwerving in
gang te zetten, door het voorbereiden van onze afspraken met de gemeente en het werven van vrijwilligers en donateurs.

We kunnen uw hulp goed gebruiken
- Gezocht: bestuurders, organisatoren en doeners gebieden groenbeheer en –
onderhoud, publieksactiviteiten,
communicatie en secretariaat;

 Plannenmakers en organisatietalen-

Mensen met hart

ten voor de verbeteringen in het
park, publieksactiviteiten en communicatie;

voor het
Brediuspark

 Doeners: bijvoorbeeld hulp bij het

gezocht:
bestuurders,
organisatoren en
doeners om te
helpen het park

Appelpluk in de fruitboomgaarden—
september 2013

nog mooier te
maken!

We zoeken mensen die, net als wij,
houden van het Brediuspark. Mensen
met talenten: bestuurders, organisatoren en doeners. Een toelichting
vindt u op www.hartvoorwoerden.nl
(zoeken op Brediuspark):

 In ons bestuur voor de aandachts-

beheer van het park, vormgevers
voor nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen, gastheren en –
vrouwen voor NME-Centrum InBredius.
Kom ook naar onze informatiebijeenkomst op
18 maart 2014 om 19.30 uur in
het Brediushonk, graag aanmelden bij
info@brediuspark.nl. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we meer over onze
plannen, maar gaan we ook in groepjes aan de slag met de plannen. Kunt
u niet komen, maar wilt u wel meehelpen? Laat het ons weten via
info@brediuspark.nl

Burgerinitiatief Brediuspark
De organisatie die met alle plannen
voor het Brediuspark aan de slag gaat
heet Bugerinitiatief Brediuspark. In
deze nieuwe organisatie gaan de Initiatiefgroep Brediuspark en Brediuswaardig samen aan de slag. Burgerinitiatief Brediuspark heeft ook de
plannen voor het park bij de gemeente ingediend.

Het is nu tijd om deze “losse” organisatie te veranderen in een formele,
rechtskundige identiteit. Er is gekozen
voor een stichting met een bestuur en
werkgroepen, die nauw met elkaar
samenwerken. De statuten zijn in concept opgesteld en worden nog met de
achterban besproken. De verwachting
is dat de stichting in maart opgericht
kan worden.
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Afspraak met de gemeente
In 2014 gaan wij samen met de gemeente Woerden aan de slag om de
zaken te regelen die nodig zijn om het
beheer van het Brediuspark over te
dragen aan de Stichting . Het streven
is om het beheer van het Brediuspark
op 1 januari 2015 over te dragen aan
de stichting.
De gemeente blijft eigenaar van het
park. Doordat de stichting het beheer
krijgt, kunnen we door duurzaam beheer, de inzet van vrijwilligers en door
fondsenwerving een beter onderhoudsniveau realiseren en onze plannen voor
herstel en ontwikkeling van het park

uitvoeren. De gemeente blijft bijdragen aan de onderhoudskosten van het
park, net als nu.
We hebben concrete plannen gemaakt
voor het herstellen van cultuurhistorische elementen in het park en een
prettiger gebruik. Zoals bijvoorbeeld
het herstel van de fruitboomgaarden,
de instandhouding van de monumentale gebouwen, betere paden en aantrekkelijke entrees, een natuurspeelplek en een moestuin/pluktuin op het
huidige gravelveld. U leest er meer
over op www.brediuspark.nl

Historisch maaien - juli
2013

Hoe staat het met...
Baggeren?

De boerderij, hofstede Batestein?

Het is de bedoeling dat de tweede fase
van het baggeren voorjaar 2014 wordt
afgerond. Door de warme winter is het
mogelijk dat er eerder gestopt moet
worden om de natuur te beschermen.
Dan moet het werk in het najaar worden afgemaakt. Dat betekent nòg langer hinder van het baggeren en het
baggerdepot. Er wordt alles op alles
gezet om dit te voorkomen en het baggeren nog dit voorjaar af te ronden.
We houden u op de hoogte.

Voorlopig geen actie van onze kant.
Afspraken met de gemeente over het
beheer van het park en een stevige
eigen organisatie hebben onze prioriteit.

De bomen tussen de speelweide en
Park Oudelandt?
Die kunnen aangroeien. De gemeente
plant geen nieuwe grote bomen. Dit
stukje komt in ons beheer. De gemeente snoeit voorlopig niet.

Uiteraard zullen we wel, als zich kansen voordoen, helpen bevorderen dat
er beweging komt richting herbouw
van de hofstede.
NME-Centrum InBredius?
De gemeente heeft het gebouw en erf
van de gemeentelijke verkooplijst af
gehaald. De NME-activiteiten kunnen
hier blijven, net als alle andere functies die in en vanuit dit centrum worden ondernomen.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Burgerinitiatief Brediuspark.
Meer informatie is te vinden op:
www.brediuspark.nl of volg ons op twitter.com/brediuspark
U kunt ons bereiken via info@brediuspark.nl

Dag van het park 2013

