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Beste bewoner,
Spoorbeheerder ProRail wil naast de speelplek en het hondenlosloopgebied aan
de Enk een gemeenschapstuin/plukplantsoen/voedselbos aanleggen: ‘Spoortuin
de Enk’. In opdracht van ProRail werkt het bedrijf Hemelse Natuur samen met
de gemeente en bewoners aan een plan voor Spoortuin de Enk.
Spoortuin de Enk is een van de maatregelen uit het vernieuwde beheerplan voor
de groengordel Soesterkwartier. Op www.metamersfoort.nl/groengordel vindt u
het beheerplan. Informatie over de plannen voor de Enk vindt u op pagina’s 9,
17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 30 en 32.
Wat zijn uw wensen voor speelplek de Enk?
ProRail en de gemeente gaan de huidige speelplek aan de Enk (zie figuur 1 en 2
bij deze brief) aanpassen. Met nieuwe speeltoestellen en/of speelaanleidingen
maken we de speelplek nog leuker voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. Zo past de
speelplek straks helemaal bij Spoortuin de Enk.
Voordat we aan de slag gaan, horen we graag de wensen van u en uw kinderen
voor speelplek de Enk. Vertel het ons door de bijgevoegde antwoordkaart in te
vullen en gratis per post aan ons op te sturen. Of vul online het reactieformulier
in op www.metamersfoort.nl/groengordel. U kunt reageren tot en met vrijdag
30 april 2021.
U kunt ook u een tekening of collage van uw wensen meesturen. Vindt u
bijvoorbeeld verschillende hoogtes of een harde of zachte ondergrond mooi? Of
houdt u van bepaalde kleuren of (eetbare) planten? Iedere wens is welkom.

Hoe gaat het dan verder?
Met uw wensen vragen we verschillende bedrijven om een paar ontwerpen voor
de speelplek aan de Enk te maken. Na de zomervakantie mag u stemmen op het
ontwerp dat u het mooist vindt. Het ontwerp met de meeste stemmen laten we
vervolgens aan het eind van dit jaar aanleggen.
Van enkele bewoners weten we dat zij graag meepraten over de speelplek aan
de Enk. Wij bellen of schrijven hen nadat we alle reacties uit de buurt hebben
verzameld.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze brief? Stel ze aan Marjolein Hinkofer via het
reactieformulier op www.metamersfoort.nl/groengordel of bel telefoonnummer
14 033.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Amersfoort,

Leonore Hoogwater-Bol
Teammanager
Bijlage: antwoordkaart wensen speelplek Enk

Figuur 1. Locatie huidige speelplek aan de Enk.

Sportplek met
pannaveld en zitbank.

Omheinde speelplek met
diverse speeltoestellen
(groot klimtoestel,
duikelrek en veerwippen).
Deze plek is gecombineerd
met de zogenaamde
‘beptuin’, een grote stenen
bank met sierbeplanting.
Figuur 2. Invulling huidige speelplek aan de Enk.

