
Laan van Puntenburg 

In 2019 worden de Laan van Puntenburg en de aangrenzende straat die begint bij het 
Stationsplein (de Moreelsehoek) definitief ingericht. Dit is de entree van de stad waar 
voetgangers en fietsers ruim baan krijgen. Maar ook een gebied waar praktische zaken 
een plek moeten krijgen, zoals kiss+ride, expeditie van gebouwen, taxistandplaatsen enz. 
Voor de Moreelsehoek is enkele jaren geleden al een ontwerp gemaakt. Nu de plannen 
voor de omgeving concreter zijn geworden, moet dit ontwerp op een paar punten worden 
aangepast. Voor de (omgeving van de) Laan van Puntenburg ligt een visie, maar nog geen 
ontwerp. We willen deze straten samen pakken en spreken hier graag over met jou. 

We nodigen je graag uit voor een bijeenkomst met rondwandeling. Deze avond vragen we 
je als gebruiker van dit gebied: wat gaat hier goed en moet behouden blijven? En, wat gaat 
niet goed en moet anders? 

Wat     Bijeenkomst met rondwandeling over herinrichting Laan van Puntenburg/  
     Moreelsehoek
Waar     Basisschool De Puntenburg, Laan van Puntenburg 2A
Wanneer  Donderdag 17 mei 2018
Hoe laat   18.45 uur inloop met koffie en thee. 19.00 uur start van de bijeenkomst,  
     tot ongeveer 20.30 uur.

Uitnodiging bijeenkomst over herinrichting
Volg ons op
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Impressie van het ontwerp van de Moreelsehoek
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Schetsontwerp met ambities visie ‘Tuinen van Moreelse’
In het schetsontwerp voor de Laan van Puntenburg passen we de ambities toe die er zijn 
vanuit ‘Tuinen van Moreelse’; de visie voor het gebied Moreelsepark en omgeving. In het 
schetsontwerp kun je straks zien hoe de Moreelsehoek, de Laan van Puntenburg en het 
Moreelsepark een samenhangend geheel vormen.

Hoe verder
Na deze bijeenkomst gaan de ontwerpers aan de slag om alle wensen, eisen en ambities 
om te zetten in een schetsontwerp voor de Laan van Puntenburg. Na de zomervakantie 
willen we dit ontwerp aan je laten zien en kan je erop reageren. Daarna wordt het verder 
uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Begin volgend jaar starten de werkzaamheden voor 
de aanleg van de Moreelsehoek en de vernieuwde Laan van Puntenburg. 
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