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Onderwerp
Definitief inrichtingsplan

Multicourt Haghoekspark

Geachte heer/mevrouw,
Op 14 september jl. heeft de inloopbijeenkomst plaatsgevonden waarbij het voorlopig ontwerp is
gepresenteerd voor de inrichting van het Multicourt in het Haghoekspark. Na deze bijeenkomst hebben we het
plan uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan zoals ook toegevoegd in de bijlage.
Naar aanleidingen van diverse reacties en in overleg met de leverancier hebben we er alsnog voor gekozen om
het veld iets kleiner uit te voeren zodat het beter in de omgeving past maar de functionaliteit van het veld wel
behouden blijft. De inrichting bestaat uit een verhard sportveld met daarop een geluiddempende
hekwerkconstructie inclusief goals en basketbalvoorzieningen.
De vloer wordt voorzien van belijning en
verschillende kleurvlakken die diverse sporten en spellen mogelijk maakt. In de directe omgeving van het
Multicourt worden geen bankjes geplaatst om oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen.
Start van de werkzaamheden vindt plaats vanaf week 46 (week van 16 november) waarbij de
grondwerkzaamheden plaatsvinden en de sportvloer wordt gerealiseerd. Voorafgaand aan deze
werkzaamheden worden de skatevoorzieningen verwijderd. We verwachten dat deze werkzaamheden ca. 5
weken duren, afhankelijk van het weer. We proberen de overlast voor de omgeving tot een minimum te
beperken.
In het voorjaar van 2017 (medio april) worden de hekwerken geplaatst en de vloer gecoat.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de uitvoering kunt u contact opnemen met de opzichter van het
werk, de heer M. Luft, tel. 06-39498549 of m.luft@almelo.nl. Mocht u vragen hebben over het ontwerp dan
kunt u contact opnemen met de projectleider van dit werk, de heer R. Hogt tel. 0546-541528 of
r.hogt@almelo.nl.
Hoogachtend,
Namens Burgemeester en wethouders van Almelo,
R.L. Hogt
Sector Stad en Economie
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MULTICOURT
afm. speelveld 15x25m.

speelveld

Inrichtingsplan Multicourt Haghoekspark

Uitwerking Multicourt
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