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Bestuur Stichting MAD IJssel

Aan de bewoners van de Bloemenbuurt oost

KVW21

Geachte heer/mevrouw,
Van maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus 2021 organiseert Stichting MAD IJssel het jaarlijkse
Huttendorp voor de kinderen uit de wijk Schenkel. Via deze brief willen wij u hierover graag
informeren.
Het Huttendorp wordt gehouden op het grasveld aan het Jasmijnpad, ter hoogte van de hoek
Jasmijnsingel/Crocusstraat. Tijdens het Huttendorp gaan kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar
hutten bouwen en kunnen meedoen aan diverse andere activiteiten.
Op bovengenoemde dagen is het mogelijk dat u tussen 10:00 en 16:00 uur en op donderdagavond
tussen 19:00 en 23:00 uur enige geluidshinder ondervindt. Uiteraard doet de organisatie er alles aan
om deze mogelijke overlast tot een minimum te beperken.
De organisatie start op donderdag 19 augustus met de opbouw werkzaamheden. Vanaf dat moment
is de organisatie 24 uur per dag aanwezig om toezicht te houden. Naar verwachting zullen de afbouw
werkzaamheden op zaterdag 28 augustus worden afgerond.
Vrijhouden van parkeerplaatsen
Op vrijdag 20 augustus wordt de vrachtwagen met pallets voor het Huttendorp gebracht. Op vrijdag
27 augustus wordt de vrachtwagen na 14:00 uur weer opgehaald. Om de vrachtwagen op het veld te
rijden en weer weg te halen is de nodige ruimte nodig op de hoek van de Jasmijnsingel en de
Crocusstraat. Om schade en onnodige hinder te voorkomen willen wij u daarom vragen om op deze
dagen geen auto’s te parkeren op de parkeerstrook langs de Crocusstraat t/h van huisnummers 8 t/m
14, of ons te helpen door de auto even weg te rijden zodra de vrachtwagen aankomt en vertrekt.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en mocht u nog vragen hebben of geïnteresseerd zijn kom
dan gerust even langs op het Huttendorpveld.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet

Stichting MAD IJssel
Organisatie Huttendorp Schenkel

