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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.
Bedankt voor uw reactie
Begin maart hebben we u uitgenodigd een enquête in te vullen om een idee te krijgen wat u belangrijk vindt als
het gaat om het park. Ook was het mogelijk via de mail te reageren. Daarnaast is de enquête via TipAsten
verspreidt. In totaal hebben 587 mensen de enquête ingevuld en hebben een 10 tal mensen via de mail
gereageerd. Aan de leerlingen van de basisscholen in Asten en het Varendonck College hebben we ook enkele
vragen gesteld. Hierop hebben een 60 tal kinderen gereageerd. Van 1 iemand hebben we een tekening ontvangen
Bent u benieuwd naar de resultaten van de enquête, deze kan u inzien via de webpagina van de gemeente:
www.asten.nl/loverveld. Meer informatie over TIP-Asten leest u op de achterzijde van deze brief.
KruidKok landschapsarchitecten gaat graag in gesprek met u
KruidKok landschapsarchitecten uit Eindhoven gaat aan de slag om een plan te maken voor het park. Hierbij zullen
ze gebruik maken van de input van de enquête, maar willen ook graag nog met omwonenden en andere
betrokkenen in gesprek. Op 31 mei tussen 19:00 en 21:00 uur organiseren we een rondwandeling. Hiervoor
worden verschillende organisaties/stichtingen die in de wijk actief zijn gericht uitgenodigd. Bewoners van de
omliggende wijken kunnen zich hiervoor aanmelden tot en met donderdag 12 mei via bijgevoegd
aanmeldformulier. Het doel van deze gespreken is om een nog beter beeld te krijgen van de wensen en
aandachtpunten met betrekking tot het park.

Wilt u meewandelen op 31 mei, meld u aan via
bijgevoegd formulier
1 oktober via schoolomgeving@asten.nl
De verdere planning
Begin september zullen een viertal themasessies worden georganiseerd. De mensen die hebben deelgenomen aan
de rondwandeling worden ook gevraagd aan te sluiten bij één van deze sessie. Daarna willen we in oktober aan
iedereen die geïnteresseerd is het conceptplan presenteren.

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 en vragen
De nieuwsbrieven over dit plan worden alleen nog digitaal verstuurd. Iedereen die actief op de hoogte wil blijven
kan 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

Wat is TipAsten precies?
TipAsten is een raadgevend gemeenschapspanel in de gemeente Asten waar alle inwoners van 16 jaar en ouder
aan deel kunnen nemen. Via TipAsten doet u niet mee aan opiniepeilingen, maar geeft u via raadgevende vragen
antwoord. Dus geen ‘wat vindt u van-vragen’, maar de ‘waarom-‘ of ‘hoe-vragen’ over lokale vraagstukken.
TipAsten praat samen met de inwoners, in plaats van over inwoners.
Ook u kunt iets doen en/of betekenen in de gemeente Asten
Wilt u een steentje bijdragen in uw woon- en werkomgeving? Laat u graag (anoniem) weten hoe u denkt over
lokale, actuele onderwerpen? Grijp dan nu uw kans. Denk en praat periodiek mee over onderwerpen die spelen in
onze gemeenschap en schrijf u in voor TipAsten.
Na inschrijving voor TipAsten krijgt u:

•
•
•
•
•

periodiek een digitale vragenlijst toegestuurd;
een korte vragenlijst van ongeveer 10-15 vragen;
de mogelijkheid om anoniem te reageren;
iedere keer zelf de keuze om wel of niet mee te doen;
een eenvoudige en snelle manier om te laten horen wat er volgens u allemaal spelt.

