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Geachte wijkbewoner,
In onze laatste nieuwsbrief van medio vorig maand hebben wij jullie geïnformeerd over
de wijze waarop wij de plaatselijk politiek hebben bijgepraat over de ontwikkelingen tot
dan toe.
Wij zijn als buurtcomité afgelopen week bij elkaar gekomen om de situatie te bespreken.
- Van de onwikkelingen rondom alternatieve plannen, zoals door wethouder
Meekels met mevrouw Janine Godderij (directeur-bestuurder van ZoWonen)
afgesproken is (zie Nieuwsbrief 2) hebben wij, ondanks de van de zijde van
ZoWonen veel gememoreerde transparantie, tot op heden niets vernomen.
- Op ons schrijven om, ondanks de beschikbare sloopvergunning, voorlopig niet
tot sloop van de bestaande bouw over te gaan hebben wij evenmin iets vernomen.
Wij kunnen alleen constateren dat hier en daar gewerkt wordt, maar van echte
sloopactiviteiten is tot op heden geen sprake.
- Wij constateren “radiostilte” op alle fronten. Iets dat ons zeer bevreemd omdat in
de opdracht van dhr. Meekels ook opgesloten lag dat zij (ZoWonen i.s.m.
Zuyderland) alternatieven zouden ontwikkelen die ook de goedkeuring van de
wijk konden dragen. Met zo’n opdracht, menen wij, kun je als initiatiefnemer niets
ontwikkelen voordat je bij de buurt gesondeerd hebt wat voor de buurt
aanvaardbaar is.
- Het zou naar onze mening een herhaalde fout zijn om ons pas aan het einde van
het ontwerpproces te confronteren met een nieuw alternatief plan. Feitelijk zoals
gebeurd is bij het gewraakte nieuwbouwplan.
- Wij blijven waakzaam en volgend de ontwikkelingen.
Ondanks dat er nog niet veel nieuws te melden valt hebben wij gemeend om jullie
hiervan op de hoogte te stellen.
Wij blijven “aan de bal”en houden jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,

Leden buurtcomité WijWonen:
Jubileumstraat: Cyriel Schaeken (huisnr. 19), Ralph Wante (nr. 17), Win Fleischeuer (2)
Kastanjelaan: Harry Eijgelshoven (8), Sieb de Ree (10), Michel Bons (12), Roy Brull (14), Ari Jansberg
(16)
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