
Beste mensen, betrokkenen bij het Apolloveld, 
 
Vorige week ontvingen jullie een mail met een korte terugblik op de Inspiratiedag voor het Apolloveld. 
In deze mail vertellen we kort over het Werkatelier dat direct na 7 april is gestart. En nog een oproep 
voor het Opzoomeren op woensdag 4 mei aanstaande. 
 
Elke woensdag (behalve woensdag 27 april, want dan is het Koningsdag, dan zijn we er op dinsdag 
26 april) is het bal in het kantoor van Habion aan het Minervaplein 1. Dit kantoor is in ruim een week 
tijd omgetoverd tot dé inspiratieplek voor de nieuwe plannen voor het Apolloveld. U bent welkom 
tussen 11 uur en 20 uur. 
 
Twee werkateliers vol inspiratie 
We hebben inmiddels twee werkateliers achter de rug. Op woensdag 
13 april zijn er diverse mensen langs geweest. We hebben die dag in 
elk geval veel zorgen kunnen wegnemen. Ook hebben we de wensen 
verdeeld in categorieën.  
 
De tweede week op woensdag 20 april hebben we de eerste 
tekensessie gehad. Dura Vermeer kan met een speciaal 
computerprogramma alles visualiseren. Vijf scenario’s worden nu 
gevisualiseerd.  
We hebben naar parkeren gekeken, naar grote en kleinere woningen, 
vormen van het gebouw, naar welke richting het gebouw het best 
gebouwd kan worden. Veiligheid staat voorop, belangrijk is dat we 
geen onveilige hoekjes creëren. Voetpaden die nu nog doodlopen, 
kunnen we openmaken om ontmoeting te stimuleren. 
 
 
 

Kom langs op dinsdag 26 april 
Op dinsdag 26 april hebben we een nieuwe tekensessie. Dan gaan we 
door met ontwerpen. Een groot deel van de wensen gaat over prettig 
samenleven en ontmoeten. Zoals groen ook een heel belangrijke factor is 
voor heel mensen. Al deze scenario’s gaat Dura Vermeer uitwerken en 
visualiseren zodat we op dinsdag 26 april hierop kunnen voortbouwen. 
We doen twee sessies. Om 11.00 uur een tekensessie en om 14.00 
uur geven we een terugkoppeling van de ochtend. U bent u van harte 
welkom. Dus kom langs. Dus kom langs. Niemand houdt u tegen. We 
ontvangen u graag voor een goed gesprek en natuurlijk kunt u uw 
wensen, behoeften en zorgen met ons delen. 
 
Er zijn ook veel vragen over het Buurtverbeterplan. Maar daar komen we 
op de volgende Gangmakersavond op terug. Deze combineren we met de 
terugkomdag: 2 juni 19.30 uur in Arcadia. Noteer dat alvast in uw agenda. 

 
Kom Opzoomeren op 4 mei 
Doe mee op woensdag 4 mei met het opfleuren van het Minervaplein!! De bewonersorganisatie heeft 
planten geregeld met behulp van het Opzoomeren. We hebben alleen nog handjes nodig. Iedereen is 
welkom tussen 10.00 en 13.00 uur. De koffie staat klaar om 10.00 uur!  
 
Kijk vooral ook op de website voor de laatste informatie.  
Zie hier de link: https://110morgen.habion.nl 

https://110morgen.habion.nl/

