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Beste bewoners van Oud Osdorp en omgeving

We willen jullie laten weten dat onze inzet voor het Over de Rand-terrein niet voor niets is geweest en  
...we zijn op zoek naar initiatieven uit de buurt!

Zoals jullie waarschijnlijk weten, willen wij graag het Over de Rand pleintje opknappen en beter inrichten 
zodat het vaker gebruikt zal worden. Na de enquête en de burendagbijeenkomst hebben we contact ge-
zocht met Stadsdeel Nieuw West en ze waren zeer geïnteresseerd in ons buurtinitiatief. Inmiddels hebben 
we een aantal keer met de portefeuillehouder Erik Bobeldijk om de tafel gezeten en is er wat onderzoek 
gedaan binnen het stadsdeel. Er is gekeken naar de beheerkosten en ook de afdeling Ruimte en Duurzaam-
heid heeft aangegeven buitengewoon positief te zijn. Naar aanleiding van deze resultaten heeft de heer 
Bobeldijk aangegeven ons initiatief  onder een aantal voorwaarden te willen gaan steunen. 
Wij doen ons uiterste best, samen met de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging Tuinen van West om 
dit plan te doen slagen, maar we willen het samen doen met jou. 

Bedenk (met vrienden) een leuk kleinschalig evenement en meld je aan!  
 
Er is van het laatste Over de Rand-feest (oude stijl) nog geld over. Wij willen dit 
bedrag natuurlijk graag namens de sponsors doneren en vandaar dit initiatief. Bij 
het stadsdeel wordt er momenteel gekeken hoeveel budget er vrij kan worden 
gemaakt voor deze mooie plek, niet alleen het hart van Oud Osdorp, maar ook 
van de Tuinen van West. Rutte Wegenbouw heeft aangegeven een mooie donatie 
te willen doen en wij hopen dat ook andere ondernemers en particulieren willen 
bijdragen aan dit plan. Wij gaan ook fondsen benaderen en alle steun van jullie 
(financieel of in natura) is uiteraard van harte welkom. 
 
Wij willen ervoor zorgen dat we in 2020 op het Over de Rand terrein eindelijk 
eens een echte leuke speelplek voor kinderen hebben. Echter is het de bedoeling 
dat dit een plek wordt waar ook ouderen fijn kunnen recreëren en fietsers en 
voorbijgangers een knusse stopplek zullen vinden. Het motto waar wij ons altijd 
voor in hebben gezet is: 
Voor en door jong en oud. Het moet een toekomstbestendige plek zijn waar onder 
bepaalde voorwaarden makkelijk leuke, kleinschalige, laagdrempelige evenemen-
ten kunnen worden georganiseerd. Deze plek zorgt ervoor dat de sociale cohesie 
wordt versterkt, het woongenot wordt vergroot en eenzaamheid wordt tegen 
gegaan.
 
De gemeente wil half mei duidelijkheid hebben over hoe we de aankomende 3 
jaar denken in te gaan vullen. We willen ons eerste plan nu concreter maken en 
zo volledig mogelijk naar ieders wens invullen. Dus: Heb je specifieke wensen of 
ideeën qua inrichting van het terrein of wil je (de aankomende 3 jaar) iets organi-
seren, laat het ons dan weten via onze Facebook-pagina Stichting Over de Rand. 
U kunt zich daar via een persoonlijk berichtje aanmelden voor verschillende 
app-groepjes zoals groenonderhoud, ouderen/alleenstaanden, kindermiddag, zon-
dagochtendsport etc. Mocht u geen facebook hebben, dan ontvangen we graag 
uw reactie per mail: info@overderand.nl.
 
We moeten samen iets maken van ons dorp.

Kom vóór 11 mei met een initiatief, een tip of 
bied je steun aan!  
Dan hebben wij samen een mooi plan om in te dienen. Alvast bedankt!

 
Vriendelijke groet
Stichting Over de Rand: Ton Meekel, Petra Worm, Cora Worm en Hetty Worm
Dorpsraad: Gerrit Oostendorp, Ray Kentie en Irene Hemelaar
Ondernemersvereniging Tuinen van West: Norinda Fennema en Judith Scheepers 

Je kunt ons ook volgen via slotenoudosdorp.nl en tuinenvanwest.info


