
 

 

 

toekomstvisie “evenemententerrein ’t Loverveld en omgeving” 
 

Nieuwsbrief 1, 9 maart 2022 
 

 

De gemeente Asten heeft een groot groengebied nabij het centrum. Het is een gebied waar we trots op zijn en 

koesteren. Het park heeft veel potentie op het gebied van onder andere natuur, klimaatadaptatie en recreatie. Wel 

is het park  aan een opknapbeurt toe. Om het park duurzaam te behouden voor de gemeente Asten willen we een 

visie opstellen. Graag nodigen we u uit om hiervoor mee te denken.  

  

 
 



 

Wat vindt u belangrijk als het om het park gaat, we horen het graag  

Het opstellen van een visie doen we samen met een adviesbureau. Welk bureau dat is is nog niet bekend. Wel 

vinden we het fijn om een eerste indruk te krijgen wat u vindt van het park en wat u belangrijk vindt om rekening 

mee te houden. Graag nodigen we u dan ook uit om uw reactie te geven. Dit kan door een mail te sturen naar 

Loverveld@asten.nl met als onderwerp “visie ‘t Loverveld”.  

Ook kunt u ervoor kiezen een korte enquête in te vullen. Hiermee willen we met enkele korte vragen een beeld 

willen krijgen wat er speelt bij de inwoners van Asten als het gaat om het park. De enquête vindt u via de 

webpagina van dit project: www.asten.nl/loverveld.  

 

En wat vindt uw zoon of dochter? 

Ook zijn we benieuwd hoe kinderen het park ervaren, beleven en wat ze graag zouden willen doen in het gebied. 

Daarom ook aan hen de uitnodiging hun mening te geven. We zouden het leuk vinden als kinderen bijvoorbeeld 

een tekening maken met wat zij graag zouden willen doen in het park. Deze tekening kunnen ze afgeven op het 

gemeentehuis t.a.v. N. Scharp, of mailen naar Loverveld@asten.nl  met als onderwerp “dit vind ik leuk op ’t 

Loverveld”.  Verder hebben we speciaal voor de kinderen ook een korte vragenlijst gemaakt. De enquête vindt u 

via de webpagina van dit project  www.asten.nl/loverveld.  

 

 

Meer informatie over het project  

Wilt u meer weten over het opstellen van de visie voor het park. Meer informatie kunt u 

vinden op de website van de gemeente Asten: www.asten.nl/loverveld  

 

 

Nieuwsbrief  

Deze 1e nieuwsbrief heeft u via de post ontvangen de volgende nieuwsbrieven over het opstellen van de visie 

ontvangt u alleen nog digitaal. Wilt u actief op de hoogte blijven, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Dit kan door 

een mail met uw mailadres te sturen naar Loverveld@asten.nl  met als onderwerp “nieuwsbrief ’t Loverveld”.  

Hebt u andere vragen of opmerkingen over het plan twijfel dan niet om contact op te nemen met projectleider 

Nicole Scharp via Loverveld@asten.nl of (0493) 671 212 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

John Bankers 

Wethouder Duurzaamheid, Natuur en Milieu  
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