Aan: omwonenden van Tiny Forest in Effen
Betreft: locatie Tiny Forest
Beste omwonenden,
Op 6 januari is door IVN en de gemeente Breda tijdens een info sessie de
aanleg van een Tiny Forest in Effen toegelicht. De beoogde locatie voor het Tiny
Forest was het grasveldje tussen het schoolplein van basisschool Effen en
Meester van Meelstraat 1. Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse
omwonenden met het voorstel om het Tiny Forest op een andere plek aan te
leggen, namelijk in het perceel aan het einde van de Meester van Meelstraat,
achter nr. 15. Dit is in de inpassingszone van de HSL.
Door de gemeente Breda is nagegaan of de alternatieve locatie voor minimaal
10 jaar beschikbaar is en dit is het geval. Op de alternatieve locatie is meer
ruimte om een volwaardig Tiny Forest aan te leggen en bovendien sluit het
goed aan bij de beoogde natuurontwikkeling in de inpassingszone. Daarom is in
overleg met de wijkraad besloten het Tiny Forest op de alternatieve locatie aan
te leggen. In onderstaande tekening is een voorlopig ontwerp te zien.

Het Tiny Forest in Effen zal op maandag 22 maart van 9.00 – 12.00 uur met de
kinderen van basisschool Effen worden aangepland. Onder voorbehoud dat de
corona maatregelen op dat moment de begeleiding met meer personen
mogelijk maken.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, rekening houdend met
de corona maatregelen (voldoende afstand).
Zoals tijdens de info sessie is toegelicht zal het Tiny Forest door de kinderen en
docenten van basisschool Effen beheerd worden, maar u kunt als omwonende
hier ook bij helpen. U kunt door middel van een e-mail bericht aan
j.barendrecht@ivn.nl doorgeven of u een rol hierin wilt hebben. Als u zich
aanmeldt dan ontvangt u een uitnodiging voor een overleg waarin afspraken
over het beheer worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Joost Barendrecht, IVN Natuureducatie; mede namens gemeente Breda,
basisschool Effen en de Wijkraad Buitengebied Breda ZuidWest.

