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Samenvatting Onder begeleiding van de vakdocenten van de basisscholen rondom
het park (de Liereland, de Vlieger en 't Baeken) hebben leerlingen van
de groepen 7 een ontwerp gemaakt voor een nieuwe natuurspeelplaats
in Park Groene Voet.

Details De natuurspeelplaats maakt deel uit van het grote trapveld in het park en is
onderdeel van de herinrichting van Park Groene Voet tot Sportboulevard
Alkmaar Noord. De leerlingen hebben gezamenlijk de natuurspeelplaats
ontworpen. Een aantal van deze leerlingen hebben hun ontwerpen
gepresenteerd.

De vakdocenten waren direct enthousiast om het ontwerp van dit onderdeel
van het park met de leerlingen van de groepen 7 aan te pakken. “Dit is
wederom een mooi voorbeeld van 'het betrekken en adopteren' van
omwonenden en gebruikers,“ vertelt de projectmanager. “Alle leerlingen
hebben met hun ontwerp een mooie bijdrage geleverd voor het stimuleren van
het sportieve en recreatieve gebruik van het park."

Voordat de herinrichting kan starten, bespreekt op 19 juni de Commissie
Sociaal het plan. Daarna behandelt de gemeenteraad op 30 juni of 1 juli dit
bijzonder mooie plan. Wanneer de gemeenteraad instemt wordt de nieuwe
natuurspeelplaats in het voorjaar 2015 gerealiseerd.
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Over Gemeente Alkmaar

Met circa 95.000 inwoners op een grondgebied van 30km2 is Alkmaar de
vijfde stad van de provincie Noord-Holland. Qua diversiteit van het
winkelaanbod is de stad volgens het CBS eveneens de vijfde winkelstad van
Nederland. Donderdagavond is het koopavond. Sinds 1 juni 2013 zijn de
winkels in de historische binnenstad met met 399 rijksmonumenten en 700
gemeentelijke monumenten ook op zondag geopend. Sinds 1939 is
'kaasstad' Alkmaar de enige stad die nog kaas verhandelt op traditionele
wijze. De kaasmarkt op het Waagplein is elke vrijdag (van april tot
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september) te bezichtigen. Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten
Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp tot de gemeente Alkmaar.
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