
 

 
 
 
 

 
Persbericht 
 
Contactpersoon: Bas Meijboom 
Telefonisch contact: 06-52645773 
Contact per e-mail: bas@wijkraad-leuken.nl 
 
 
 

Weert, 16 november 2016 
 
Wordt het Luuëkerpârk de Kern met pit 2016 van Limburg? 
 
Het ‘Luuëkerpârk’ is in de race voor de titel Kern met pit 2016 van Limburg! Om vervolgens 
door te gaan voor de landelijke titel Kern met Pit. Het ‘Luuëkerpârk’ is ontstaan vanuit een 
burgerinitiatief en is opgepakt door Wijkraad-Leuken. Inwoners van Leuken hebben de 
handen ineen geslagen en in samenwerking met o.a. Punt Welzijn en Wonen Limburg een 
plan uitgewerkt dat nu wordt gerealiseerd. Inmiddels is bijna € 25.000 binnengehaald voor 
concretisering van de plannen. Bij het project wordt een breed scala aan maatschappelijke 
organisaties betrokken zoals PSW, MetGGZ, basisschool Leuken, Het Kwadrant en vele 
anderen. Jij kunt met 1 stem een bijdrage leveren om er voor te zorgen het Luuëkerpârk 
naar de winst toe te stemmen! 
 
Het Luuëkerpârk biedt inmiddels al een breed scala aan faciliteiten zoals een natuurlijke 
speeltuin, een crossbaan, een klimparkcours, een beweegzone met beweegtoestellen voor 
volwassen, een recreatieve zone om te relaxen, het volkstuincomplex Leuk’un tuin en de 
mogelijkheden om te wandelen. Kortom een gebied wat iets te bieden heeft voor elk wat 
wils en voor iedere leeftijd! 
 
Hoe werkt het stemmen 
> Registreren: om te kunnen stemmen moet je je even registreren met je emailadres. Klik 
hier om je te registreren 
> Registratie bevestiging per mail: Na je registratie ontvang je een email met daarin een link 
om je profiel te activeren. 
> Stemmen: Zoek het Luuëkerpârk op en klik op de paarse stemknop, of klik na inloggen op 
onderstaande link en klik op stemmen! 
 
Voor meer informatie kijk op: 
http://kernmetpit.nl/Projecten+menu/Deelnemende+projecten+2016/379092.aspx?t=Luuek
erpark  
 ___________________________________________________________________________ 
 
EINDE PERSBERICHT 
Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met onze contactpersoon of een e-mail sturen 
aan penningmeester@wijkraad-leuken.nl.  
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