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Geachte mevrouw M. Arts 
 
Hartelijk dank voor het offerteverzoek voor het stadspark aan de Biest in 
Weert. In de bijlage hebben we het door u gevraagde plan van aanpak 
toegevoegd. In het plan van aanpak, bijlage 1, staat onze visie op de 
opgave en op de communicatie. We lichten een en ander toe aan de 
hand van gerealiseerde parklaan-projecten.  
 
Parklaan heeft veel ervaring met het ontwerpen van parken op plekken 
die als rijksmonument zijn aangewezen. Bij een groot deel van onze 
projecten gebruiken we het verleden als inspiratiebron om een eigentijds 
en modern stadspark met toekomstwaarde te ontwerpen. In de bijlage 
zijn projecten opgenomen die betrekking hebben op deze opgave. 
 
De communicatie verschilt per project, afhankelijk van de wensen van de 
opdrachtgever. Voor de ontwikkelingsvisie Haagse Bos, Malieveld en 
Koekamp was dit bijvoorbeeld een volledig open planproces met 
schetsbijeenkomsten. Bij het ontwerp voor een park in de nieuwe 
woonwijk de Horn in Katwijk is allen met het projectteam 
gecommuniceerd.  
Voor Weert hebben we de PARKPRAAT bedacht. Een combinatie van 
discussie in het park en aan de vergadertafel. Binnen en buiten worden 
afgewisseld om tot een realiseerbaar en vernieuwend ontwerp te komen. 
Onze kwaliteit is via PARKPRAAT de vele eisen, wensen en ideeën 
vertalen naar een samenhangend en vernieuwend ontwerp. 
 
Wij kunnen het opstellen van de totaalvisie en definitief ontwerp maken 
voor het bedrag van 24.935,00 euro incl overhead en excl. 21% BTW 

We hopen dat we hiermee voldoen aan uw verwachtingen en het lijkt ons 
erg leuk een mooi stadpark voor Weert te ontwerpen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marcel Eekhout 
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