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Datum: 06-06-2021

In de komende periode willen we ieder op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de realisatie
van Alverman 2.0: het nieuwe sportieve en sociaal-culturele hart van Afferden!
Wil je contact met ons opnemen, stuur dan een mail naar communicatie@alverman.nl.
Stuurgroep Alverman 2.0
Nieuwbouw activiteiten.
Piet Boskamp heeft de bovenlaag van de bouwplaats verwijderd en
daarmee wordt de grootte van het nieuwe gebouwplaats duidelijk.
Binnenkort gaat aannemer Hoex uit Oostrum van start. Vooraf
moesten nog andere zaken geregeld worden, zoals het verplaatsten
van leidingen in de grond. Ook moet een nieuwe put geslagen
worden t.b.v. de beregening van de sportvelden en een brandput.
Achter de schermen vindt veel overleg plaats, zodat de aannemer na
de start voortvarend vooruit kan!
Toegangspad naar De Alverman.
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven, dat er een nieuw toegangspad komt vanaf de
Leegveldseweg voor schoolkinderen en andere voetgangers, die naar De Alverman lopen. Dit heeft
een reactie opgeleverd van de werkgroep aanwonenden Heijmanspark. Deze werkgroep is een
herinrichting van het park aan het uitwerken. Binnen deze plannen is een nieuw looppad bedacht
door het park richting Alverman, waardoor er met name voor de schoolkinderen een zeer veilige
looproute gerealiseerd kan worden. Dit veilige pad loopt langs de Quinveldweg en de vijver
richting Straatakkerweg. Omdat deze route de meeste veilige weg is, komt het nieuwe
toegangspad op een andere plek. De bedoeling was aanvankelijk om dit pad vanaf hoek in de
Straatakkerweg rechtdoor tussen het voetbalveld en de paardenbak
te leggen, maar dat is voor ruiters in de paardenbak niet veilig.
Daarom komt er een nieuw looppad vanaf de hoek in de
Straatakkerweg richting Afferdse Heide en dan linksaf langs de
Afferdse Heide. Vanaf de poort bij de paardenbak kan men dan
richting Alverman lopen.
Ook voor senioren, die wonen ten oosten van Afferdse Heide en
Bernardstraat is deze route korter dan het oorspronkelijke looppad.
Overeenkomst met horeca.
Bij de horeca ondernemers (met name De Pruuver en ’t Kapelleke) waren zorgen, dat in De
Alverman allerlei festiviteiten gaan plaatsvinden, die ten koste van hun bedrijf zouden kunnen
gaan. In goed onderling overleg is afgesproken, dat er in De Alverman geen andere activiteiten
zullen plaatsvinden dan tot nu toe ook in Iedershuus. Daarom sluiten bestuur Alverman en de
horeca ondernemers een overeenkomst, waarin ook toekomstige samenwerking nadrukkelijk
benoemd wordt. De horeca ondernemers zijn hiermee gerustgesteld en zien nu ook kansen voor
een gezamenlijke toekomst! Of met de woorden van Luke Kepser: “zet dat mar ien de nejsbrief!!

