
Steun	  het	  behoud	  van	  de	  Natuurspeeltuin	  
Noorderpark!	  

	  
	  
De	  Natuurspeeltuin	  wordt	  bedreigd!	  Uit	  een	  inspectie	  door	  het	  Stadsdeel	  is	  gebleken	  dat	  de	  
speeltuin	  ingrijpend	  moet	  worden	  aangepakt	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  strenge	  veiligheidsnormen.	  
Als	  het	  onderhoud	  niet	  op	  korte	  termijn	  wordt	  gepleegd	  dreigt	  sloop!	  	  
Dat	  wil	  niemand,	  jaarlijks	  genieten	  duizenden	  kinderen	  van	  deze	  bijzondere	  speelplek.	  	  
	  
De	  Natuurspeeltuin	  is	  oorspronkelijk	  door	  de	  Noorderparkkamer,	  samen	  met	  buurtbewoners	  en	  
drie	  scholen	  gebouwd.	  Daarom	  doen	  we	  nu	  opnieuw	  een	  beroep	  op	  de	  buurt.	  Met	  uw	  hulp	  
kunnen	  we	  een	  aanvraag	  doen	  voor	  een	  subsidie	  bewonersinitiatieven	  om	  de	  kosten	  te	  dragen	  
voor	  de	  herstelwerkzaamheden.	  
	  
Namens	  de	  kinderen	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  Natuurspeeltuin,	  hun	  ouders,	  de	  
Noorderparkkamer	  en	  Noorderpark	  Trust:	  HARTELIJK	  DANK!	  
	  
Kruis	  aan	  wat	  voor	  u	  van	  toepassing	  is:	  
	  

0 Ja,	  ik	  ondersteun	  het	  bewonersinitiatief	  om	  de	  Natuurspeeltuin	  te	  behouden.	  
0 U	  kunt	  mij	  in	  de	  toekomst	  benaderen	  om	  mee	  te	  helpen	  bij	  het	  onderhoud	  van	  de	  

Natuurspeeltuin.	  
0 Ik	  word	  graag	  per	  email	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  de	  ontwikkelingen	  met	  betrekking	  

tot	  de	  Natuurspeeltuin.	   	   	  
	  
	  
Naam:	  ………	  
	  
Telefoonnummer:	  ………	  
	  
Emailadres:	  ………	  
	  
Handtekening:	  	  ………	  
	  
	  
	  
	  
	  
U	  kunt	  het	  formulier	  vóór	  30	  april	  afleveren	  bij	  de	  Noorderparkkamer,	  bij	  het	  kantoor	  van	  de	  
Noorderparkkamer	  op	  Latherusstraat	  110	  -‐	  A2	  of	  opsturen	  naar	  Stichting	  Noorderpark	  Trust,	  
Buiksloterdijk	  468,	  1034	  ZM	  Amsterdam.	  
Ook	  kunt	  u	  het	  formulier	  inscannen	  en	  mailen	  naar	  info@noorderpark.nl.	  Ook	  voor	  extra	  
informatie	  kunt	  u	  dit	  mailadres	  gebruiken.	  	  	  


