Plannen Vording 2 & 3
De komende drie jaar gaat gemeente
Beuningen graag samen met u aan de slag om
een aantal plekken in de wijk op te knappen.
Op deze kaart kunt u zien waar we precies
mee aan de slag gaan.

Samen met u maken we een plan om de
drie pleintjes opnieuw en duurzamer in te
richten. Het gaat hier over de pleintjes:
‘Gitaar’, ‘Fagot’ en ‘Trompet’.

Op de achterkant van deze kaart en in de
begeleidende brief leest u meer.
Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar
vording@beuningen.nl of bellen naar 14024

We richten met behulp van uw inzichten
het gebied van de Triangel beter en
duurzamer in.

De gemeente start met 2 wijkcampagnes:

In de hele wijk pakken we de
openbare ruimte aan.

Campagne Operatie Steenbreek, deze
campagne gaat over hoe u uw eigen tuin
kunt vergroenen.

Campagne bewustwording energiebesparing, deze campagne gaat over hoe u
minder energie kunt verbruiken.
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Hoe kunt u meedenken en meedoen?
In de komende drie jaren knapt de gemeente Beuningen uw buurt op een aantal plekken op. We starten met een vragenlijst. Meer informatie leest u in de brief. Hiermee halen we inspiratie en inzichten op over de projecten die we willen starten in Vording 2 & 3. Deze inzichten
nemen we mee in onze verdere aanpak. Daarna gaan we op verschillende manieren met u in gesprek. En we gaan aan de slag met het maken
van de plannen. Neem hieronder een kijkje in onze planning van het eerste jaar. Kijk voor meer informatie op: www.beuningen.nl/vording

Tijdens informatieavonden delen we met u de plannen voor de aanpak
openbare ruimte. De uitvoering start in 2022.
Informatieavonden (mei - okt)
De gemeente start met twee wijkcampagnes, namelijk:
‘bewustwording energiebesparing’ en ‘operatie steenbreek’
Wijkcampagnes energiebesparing & steenbreek (april - december)
Samen met u maken we een plan om de drie pleintjes opnieuw in te richten. Het gaat hier
over ‘Gitaar’, ‘Fagot’ en ‘Trompet’. De uitvoering start waarschijnlijk niet eerder dan eind 2022.
U kunt uw mening en
inzichten delen via een
vragenlijst.

Co-creatie 3 pleintjes (vanaf september)
We richten met behulp van uw inzichten het gebied van de
Triangel beter in. De uitvoering start vanaf eind 2022.

Vragenlijst
(feb - maart)
Kwartaal 1: Jan - Maart

Herinrichting Triangel (vanaf september)
Kwartaal 2: Apr - Juni

Kwartaal 3: Juli - Sep

Kwartaal 4: Okt - Dec

