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Opening 2e postzegelpark, Frans Boom

Opening 2e postzegelpark, Frans Boom

Park(ing) Day

Gezocht: ideeën voor de openbare ruimte!
De planvorming voor nieuwe postzegelparken in de Indische buurt is
aanstaande. De stichting is op zoek naar bewoners met ideeën voor de
openbare ruimte. Woon of werk je in de Indische Buurt en heb je een
goed idee of maak je onderdeel uit van een buurtinitiatief, meld je dan
nu aan bij de stichting via info@postzegelparken.nl!

Lokale Kracht
Stichting Postzegelparken is woensdag 5 september aanwezig geweest
bij het congres Lokale kracht georganiseerd door Aedis-Actiz. Marita Tolman gaf een workshop over de postzegelparken en buurtparticipatie en de hele dag konden deelnemers Stichting Postzegelparken
ontmoeten. Veel vrijwilligers, woningcorporaties en gemeenten maakten kennis met postzegelparken en de wijze waarop ze samen met
buurtbewoners tot stand komen. De reacties waren erg positief, uiteenlopend van: ‘Wat een leuk project’ tot: ‘Zou dit bij ons ook kunnen?’. Wordt hopelijk vervolgd!

Buurtbewoners krijgen een bijenhotel kado
Op zaterdag 1 september is het tweede postzegelpark op de hoek van
de Kramatweg en de Valentijnkade geopend door stadsdeelwethouder
Nevin Őzütok. Na haar toespraak deed ze de betrokken buurtbewoners
een bijenhotel kado, dit werd onder luid gejuich ontvangen. Na de officiële opening was het tijd voor de workshop ‘Koken uit eigen moestuin’ onder leiding van Wiek de Keijser. Een zeer geslaagde en culinaire middag! Klik hier voor de foto’s van de middag.

Voortgang postzegelparken in de Indische Buurt
De eerste twee postzegelparken zijn inmiddels geopend, de stichting is
op dit moment ook bezig met het 3e en 4e postzegelpark. Het voorlopig
ontwerp voor het derde postzegelpark op het Atjehplein is half oktober
goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost en wordt
op 31 oktober aan de buurtbewoners gepresenteerd. De aanleg staat
voor begin 2013 op de planning.
Voor het vierde postzegelpark dat bij het Flevohuis komt is inmiddels
ook een eerste schetsontwerp gemaakt. Reageren op het schetsontwerp kan tot 22 oktober via info@postzegelparken.nl. Afgelopen
maand kwam ook het bericht dat het fonds Sluyterman van Loo een
bijdrage doet aan de inrichting van dit park!

Parking Day
Vrijdag 21 september was het internationale Park(ing) Day. Ook in de
Indische Buurt werden voor één dag parkeerplaatsen veranderd in een
parkje. Stichting Postzegelparken was van de partij en heeft die middag veel gesprekken met buurtbewoners en toevallige voorbijgangers
gehad. Een zeer geslaagde groene en droge middag!
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Wie zijn wij?
Stichting Postzegelparken
adviseert en ondersteunt bij
het ontwikkelen, aanleggen
en beheren van
postzegelparken in
Nederland.
Een postzegelpark is een
klein, aantrekkelijk
onderdeel van de openbare
ruimte in de buurt of wijk.
Door inrichting en
voorzieningen nodigt het uit
tot ontmoeten en
activiteiten: een openlucht
huis- of hobbykamer-van-de
-buurt. Kenmerkend is dat
het een herinrichting is van
de fysieke ruimte met
daarin meegenomen de
sociale aspecten en wensen
van de buurt. Lees verder.
Het belang van de
postzegelparken
Lees nu de column van
Astrid Kuiper,
fractievoorzitter GroenLinks
stadsdeel Oost. Zij heeft het
in de stadsdeelkrant van 20
september over het belang
van postzegelparken en
gelijksoortige initiatieven
voor de Indische Buurt.
Sponsoren en subsidiënten
van de stichting.
Vind ons ook op:

