Hobbema

Het laatste nieuws over het landmark op het Hobbemaplein

EDITIE 1, VOORJA

AR 2019

Het landmark komt eraan!
Afgelopen najaar werd het voorlopig
ontwerp gepresenteerd in het Julianaplaza. Na maanden van hard rekenen, tekenen
en voorbereiden is het ontwerp klaar. Er is inmiddels ook gestart met de eerste voorbereidende
werkzaamheden. Zo kreeg een boom een ander
plekje op het plein en was er een test met
verlichting van het landmark.
Het echte werk begint na de zomer. Als alles volgens
plan gaat, is het landmark begin volgend jaar
klaar. We houden u voortaan via een nieuwsbrief,
muurkranten in het gebied en haagsveen.info
op de hoogte. Meer weten over het landmark?
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Kevin Westerveld, Geoffrey Eberle en
Thomas Krall van BOLD tijdens de onthulling
van het winnend ontwerp op 23 februari 2018.

Een jury van bewoners, ondernemers, gemeente en kunstsector koos het ontwerp van ‘BOLD’ unaniem als winnaar.
Maar wie zijn die ontwerpers van het landmark eigenlijk?
BOLD is een internationaal collectief van ontwerpers uit o.a. GrootBrittannië, Duitsland en Nederland. Ze gebruikten de vorm van een acht,
ook wel een ‘lemniscaat’ genoemd, als inspiratiebron. “Die vorm staat
voor eenheid en oneindigheid om dat er geen eind of begin aan zit.”
legt Kevin Westerveld uit. De ontwerpers hopen dat hun ontwerp Transvaal en de Schilderwijk met elkaar zal verbinden en het Hobbemaplein
een plek wordt voor iedereen.
Meer weten over het werk van BOLD? Kijk op www.bold-collective.nl
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Kijk op www.haagsveen.info.
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Een plein
voor
iedereen
Het is natuurlijk wel de
bedoeling dat het vernieuwde
Hobbemaplein nog heel lang
mooi en toegankelijk blijft.
Bewoners uit de omgeving
hebben daarom een ‘beheercommissie’ opgericht. “Niet
om te klagen, maar juist om
onze krachten te bundelen.
Zo zorgen we dat het plein een
aangename plek voor iedereen blijft.” Benadrukt initiatiefnemer Derwisj A. Maddoe.

Vragen?

De commissie heeft contact met
de gemeente en is de schakel tussen
bewoners, ondernemers en de
gemeente.
Doel van de commissie is om overlast
te voorkomen en te zorgen dat het

plein schoon, heel en veilig blijft.
Ook een bijdrage leveren aan het
Hobbemaplein? Neem contact
op met Dhr. Maddoe via derwisj@
hotmail.com of 06 51701639.

Heeft u vragen over het ontwerp van het landmark of de planning van
de werkzaamheden? Stuur dan een mail naar hobbemaplein@perron14.nl
Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

