
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijna elk appartement dat op ons complex 
van eigenaar verandert, wordt rigoureus 
gerenoveerd of verbouwd. Ook aan renovatie 
van de gebouwen zelf en aan de algemene 
ruimtes als entrees, hallen en trappenhuizen 
is de afgelopen jaren veel, heel veel geld 
gespendeerd dan wel zijn er plannen voor 
gemaakt. 

En de openbare ruimte rondom 
Spaarneborgh dan? Tsja die is wel een 
beetje achtergebleven en eerlijk gezegd is 
die onderhand eigenlijk ook wel aan 
renovatie toe. 
Daarover is al eerder gecommuniceerd, er 
zijn ook werkgroepen mee bezig geweest, in 
de entreehallen heeft een halfjaar lang een 
fotodisplay caroussel gedraaid met ideeën 
hoe het binnen- en het buitengebied er 
anders uit zou kunnen zien en bovendien is 
vier jaar geleden ook al het een en ander 
gerenoveerd, de ruim 17 perken die tegen 
de gevels aanliggen! 

De Gemeente is eigenaar van deze 
openbare ruimte en met de 
Gemeente wordt al geruime tijd van 

gedachten gewisseld over mogelijkheden om 
deze te renoveren. 
Dit jaar is door de Gemeente besloten hierin 
een vervolgstap te maken, samen met 
Spaarneborgh. 

Gezamenlijk zijn een drietal landschaps-
architecten gekozen en aan hun is gevraagd 
om hun visie over de openbare ruimte van 
Spaarneborgh aan papier toe te vertrouwen. 
Een visie waarmee we hopelijk weer jaren 
vooruit kunnen. 
Half december worden deze visies aan de 
Gemeente en een (onvermijdelijk zeer) 
beperkte delegatie van Spaarneborgh 
gepresenteerd. 

Om deze Spaarneborgh-delegatie mee te 
geven wat er op Spaarneborgh leeft onder 
de bewoners, worden de ontwikkelde visies 
vooraf tentoongesteld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U heeft dan ook de mogelijkheid om aan te 
geven naar welke variant uw voorkeur 
uitgaat. 
De sticker die u bij deze brief vindt, kunt u 
plakken bij de visie die uw voorkeur heeft. 

Op vrijdag 9 en 
zaterdag 10 decem- 

ber worden de creaties van de landschaps-
architecten tentoongesteld in de bespre-
kingskamer in fase 4.  
Op vrijdag van 14.00u t/m 17.00u en van 
19.30u t/m 21.00u. Op zaterdagochtend 
kunt  u daar ook terecht, van 09.30u t/m 
11.30u. Er zullen mensen aanwezig zijn die 
het tentoongestelde nader kunnen 
toelichten. 

In de week erna wordt er door de Gemeente 
en Spaarneborgh een keuze gemaakt welke 
visie de voorkeur heeft. Deze landschaps-
architect krijgt dan de opdracht om een ont-
werp te maken. Tijdens dit traject wordt u 
uiteraard op de hoogte gehouden. Het stre-
ven is dat dit ontwerp medio 2017 klaar is. 

Mocht u over deze ontwikkelingen nu net zo 
enthousiast zijn als wij, dan nu toch een 
woord van terughoudendheid.  

Met het plan zal veel geld gemoeid 
zijn. Met de Gemeente is nog op 
geen enkele wijze over de financie-

ring van het project gesproken, maar onver-
mijdelijk lijkt ons wel dat ook Spaarneborgh 
daarbij ‘haar duit’ in het project zal moeten 
stoppen. Kortom er moet nog veel gebeuren 
alvorens ‘de eerste spa’ de grond in kan.  

Maar . . . . en daarom hopen wij dat ook u 
enthousiast bent met dit initiatief, de kogel 
is door de kerk, er gaan plannen gemaakt 
worden voor een openbare ruimte van 
Spaarneborgh met meer allure en dat lijkt 
ons fantastisch om naar uit te kijken. 
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