
winkeltje of werkplaats?

wonen!

werken!

fietsstalling?

shisha-lounge?

Tentoonstelling van alle ideeën, wensen en kantte-
keningen mbt de bedrijfsruimten. Iedereen is welkom 
om deze te bekijken en van commentaar te voorzien.  
Voor de kinderen is er een kinderprogramma. 
- Centrum Schiezicht, Mathenesserdijk 272B - 

Tentoonstelling van alle wensen en ideeën. Tevens  een presen-
tatie van het inrichtingsconcept voor de kade. Iedereen mag op 
deze inspraakmiddag komen kijken om te zien of de wensen van de 
bewoners in het plan opgenomen zijn. Voor de kinderen is er een 
kinderprogramma. - Centrum Schiezicht, Mathenesserdijk 272B - 

Met een stedenbouwkundige en een architectuurhistoricus 
verkennen we wandelend wat er wel en niet mogelijk is op de 
Spangesekade en leggen onze wensen vast op papier in een 
aansluitende workshop. - Centrum Schiezicht, Mathenesserdijk 272B - 

De bedrijfsruimtes van het Schiezichtblok zullen in de komende jaren 
een nieuwe invulling krijgen. Bewoners en bedrijven zijn uitgenodigd om 
samen te bekijken wat ze wenselijk vinden of juist niet. Samen met archi-
tecten  en andere deskundigen worden mogelijkheden en conseqenties 
doorgenomen met bewoners en bedrijven. Dit zou de start kunnen zijn 
van verdere samenwerking binnen het gehele gebouw.
- Centrum Schiezicht, Mathenesserdijk 272B -

www.mathenesserdijk.info

Kinderen tussen de 7 en 12  jaar kunnen bij Kinderatelier PUNT 5 twee 
beeldende workshops volgen met als thema;  hun wensen en ideeen voor 
de Spangensekade. We gaan met de kinderen fotograferen, tekenen en 
linosneden maken. Schrijf je in: ipspangesekade@gmail.com
- PUNT  5  Kinderatelier, Mathenesserdijk 418 B -

Feedback bijeenkomst  17 november 2013, 14:00-18:00

Informatieavond               2 december 2013, 19:00

              17 november 2013, 14:00-18:00   Feedback bijeenkomst

Herfstwandeling                    27 oktober 2013, 14:00-17:00

2015 wordt de kademuur  
vernieuwd. Dat biedt de kans om 
de hele straat opnieuw in te richten. 
Stichting Schiezicht.info organiseert 
met de Deelgmeente Delfshaven 
activiteiten om wensen en ideeën 
van bewoners uit de buurt te verza-
melen. Kom langs en doe mee!

Op dit moment worden 
er plannen gemaakt voor 
de bedrijfsruimten. Stichting 
Schiezicht en woningcorpo-
ratie Havensteder willen graag 
dat bewoners hun wensen en 
bedenkingen kenbaar maken. 
Kom langs en doe mee!

Workshop voor kinderen        6 november & 13 november 2013, 15:00-17:00

3 november 2013, 14:00-17:00      Wensen & grenzen  bewoners Schiezichtblok

Jouw wens voor de 
Spangesekade?

Jouw wens voor het 
Schiezichtblok?

fietspad

wandelpromenade!

iets met water doen!

groen!

parkeerplek!

speelplek!

    2 december 2013, 19:00                       Informatieavond


