Een nieuw Kaapseplein?
beslis en stem mee!
Beste buur,
Vind jij dat Het Kaapseplein ook weer een plek moet worden waar kinderen veilig kunnen
spelen? Dat vinden wij buurtgenoten ook. Wij mogen van de gemeente aan de slag met
het opknappen van het Kaapseplein. Dat doen we graag samen met zoveel mogelijk buren.
Samen is dit leuker en makkelijker!
jouw bijdrage telt!
De gemeente Den Haag en het architectenbureau IbDH hebben voor het Kaapseplein een
ontwerp gemaakt voor speelse, organische vormen waarbij er volop ruimte is voor vergroening,
verblijven en spelen. Ook maken we het plein ’s avonds afsluitbaar. Voor de rest van de invulling
van het plein horen wij graag jouw wensen, jij bent tenslotte de gebruiker van het plein en weet
het beste wat wel of niet terug moet komen op het plein. Daarom willen wij dat jij meedenkt over
speeltoestellen, beplanting, straatmeubilair, ondergrond en de toekomst van het muurtje.
Kom van 25 mei tot en met 29 mei naar de Haagse Hopjes aan het Kaapseplein. Jij kunt dan
jouw wensen doorgeven over de invulling van het plein. Dit kan op de volgende tijden:
Op dinsdag, donderdag en vrijdag: van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Op woensdag: van 13.00 uur tot 19.00 uur
Op zaterdag: van 13.00 uur tot 18.00 uur
Adres: Kaapseplein 40 43-45, 2572 ND Den Haag
de kracht van buurkracht
Wij krijgen steun van de gemeente bij de herinrichting van het Kaapseplein en van Buurkracht:
een onafhankelijke organisatie die buren samenbrengt en helpt om de buurt mooier, groener,
veiliger en duurzamer te maken. Want buren die hun krachten bundelen krijgen vaak veel voor
elkaar. Een inmiddels bewezen aanpak in honderden buurten in Nederland.
blijf op de hoogte!
Heb je interesse of wil je meer weten? Ga naar onze actie Kaapseplein
in de buurkracht-app, klik op doe mee en blijf op de hoogte.
De app is gratis te downloaden in de App/Play-store
(zoek op buurkracht).
We zien je graag van 25 mei tot en 29 mei bij
de Haagse Hopjes!
Energieke groet,
Ashwin, Atalay, Ben, Fahid, Jale, Jennifer, Joyce, Joke,
Karim, Martin, Mimoun, Sam, Sehzad, Sylvia, Zakaria

Voor meer informatie kijk op
buurkracht.nl/kaapseplein

