
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Kom naar de Inspiratiedag donderdag 7 april  

 

We gaan iets moois maken op het Apolloveld! 
Doet u mee? 
 
U kent het vast wel: het Apolloveld centraal in de wijk 110-Morgen. We gaan nieuwe 
woningen bouwen, van en voor de wijk.  
 
Denkt en doet u ook mee?  
Kom dan naar de inspiratiedag op 7 april.  
U bent van harte welkom: 
14.00 – 16.00 uur Huis van de Wijk in Arcadia, Apollostraat 207 - 213 
19.30 – 21.30 uur Atrium van de Gerrit Spronkersflat, Achillestraat 290 
 
 
Wat gaan we doen op 7 april?  
We gaan met elkaar de wensen bedenken en verzamelen voor het Apolloveld. 
We gaan daarbij de volgende vragen beantwoorden:  

• Wat heeft u nodig om betekenisvol oud(er) te worden,  

• Wat organiseert u zelf in de buurt of wat zou u daarin willen/kunnen betekenen? 

• Wie zou hier kunnen wonen?  

• Wat is er volgens u nodig om een levendige, sociale buurt te creëren?  



Uitnodiging Inspiratiedag Apolloveld 
 

 

• Welke behoefte is er aan ontmoeten en in welke vorm, hoe ziet u dat in een bouwvorm  

terug? 

• Wat zijn uw ideeën over het gebruik van het gebouw, hoe ziet u dat met groen/tuin en  

parkeren? 

• Welke woonwensen heeft u? Denk ook aan duurzaamheid, woonlasten, architectuurstijl etc. 

 

Aan het werk  
Na deze inspiratiedag gaan we met elkaar aan de slag in het werkatelier. Het werkatelier duurt  
8 weken waar we alle wensen inventariseren en tot een plan maken voor de gewenste 
woonvorm en - gemeenschap.  
U bent welkom in het werkatelier op het Apolloveld. Elke woensdag vanaf 11.00 uur  tot  
’s avonds 20.00 uur.  Het is niet alleen praten en meedenken, maar gaan ook iedere week iets 
leuks met elkaar doen. Muziek, theater etc. Al uw ideeën zijn welkom! Uit het buurtverbeterplan 
is zoals u wellicht weet gebleken dat mensen meer contact willen en elkaar beter willen leren 
kennen. Dat gaan we hier doen. 
 
Terugkomdag 
Reserveer alvast de volgende datum:   
Donderdag 2 juni van 19.30 – 21.30 uur Terugkomdag op het Apolloveld. 
Op de Terugkomdag kijken we of het klopt wat we de afgelopen weken aan plannen met elkaar 
hebben gemaakt, zien we de wensen van de inspiratiedag terug? Hebben we het met elkaar 
goed begrepen?  
 
Meer info? 
Wilt u het nog eens nalezen kijk dan op de website: https\\www.110morgen.habion.nl  
Vragen? Neem contact met op met Willeke of Ank van Habion op tel.nr: 06 – 10 58 41 16 of  
06 – 10 86 78 34.  
 
 
  
 


