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Aanwezig: Annemie Frieling, Hetty Otten, Jurjen van de Velde,  Rob van Vrede 

  

Kunst in de wijk 

Sandrine en Annemie hebben een gesprek met de gemeente gehad over kunst in de wijk. Gemeente 

bleek al eigen plannen te hebben, maar onduidelijk wat het was. Status onbekend, geen verdere actie van 

gemeente geweest, al zou bewonersoverleg ‘op korte termijn worden meegenomen in overleg’. 

Navragen (Annemie, Sandrine) 

 

Nieuwsbrief  

Rob heeft nieuw telefoonnummer, graag opnemen in Nieuwsbrief : 06 12424076 (Bart, Sandrine). 

In Nieuwsbrief aandacht vragen voor groene oplossingen/regenton tegen wateroverlast na forse 

regenbuien, nu veel tuinen vooral betegeld zijn (Bart). Aandacht vragen voor overhangend groen en 

meedelen dat mollen in grasveld erg lastig zijn, maar helaas beschermd. Stukje over Boomgaard-

plannen (Hetty) 

 

Website 

Nieuw telefoonnummer Rob vermelden en stukje over Boomgaard plannen overnemen (Sandrine) 

 

GOEB 

Zou overgaan in PSBO, omdat de relatie tussen gemeente en GOEB/bewonersoverleggen slecht was. Op 

dit moment stilstand, we wachten tot PSBO contact opneemt. 

 

Boomgaard 

Projectontwikkelaar heeft ABAB gebouw gekocht plus het hele lege binnenterrein tussen Zomereik en 

Oranjestraat. Wil extra verdiepingen op ABAB, tijdelijke vergunning voor 80 arbeidsmigranten om 

laten zetten naar permanente vergunning voor maximaal 200 migranten, statushouders en spoedzoekers. 

Aan weerskanten van ABAB komen gebouwen van 16 verdiepingen, naar Zomereik toe lager aflopend. 

Op binnenterrein bovengrondse parkeergarage en woningen voor ouderen en starters. Bovendien niet 

alleen ontsluiting via Bosseweg, maar ook Zomereik – die is veel te smal voor autoverkeer, bovendien 

moet op dat stuk ook de snelfietsroute komen, zie hieronder.... 

Inclusief ABAB komen er 309 woningen. Omwonenden in opstand, actiegroep opgericht, vragen steun 

bewonersoverleg. Is oke. 

Kunnen vergaderkosten bij bewonersoverleg declareren (hoeft nog niet, Emile Clement sponsort 

voorlopig), Hetty woont als waarnemer vergaderingen bij, schrijft persberichten maar ondertekent niet. 

 

Snelfietsroute 

Op dit moment maakt de gemeente voorlopige plannen voor een fietstunnel pal ten oosten van de 

huidige tunnel onder de Ringweg bij de Hokkelstraat en voor een verbreding naar minimaal 4 m. voor 

de bestaande fietspaden op de Wilg (eigenlijk heet het daar Zomereik) en Oude Rijksweg. Het is nog 

niet duidelijk of er bij de oversteek van de Wilg een rotonde komt, op dit moment moet het verkeer 

vanuit Steegsche Velden voorrang geven, maar dat botst natuurlijk wel met een snelfietsroute. 



 

Volgende vergadering 

woensdag 6 april, om 20 uur. Houden we dan een wandelvergadering? Zo ja, dit tevoren melden op 

website. 

 

Aandachtspunten: 

1 Regels voor vissen publiceren 

2 Overlast particulier groen periodiek volgen 

3 Voortgang nota inwoners- en overheidsparticipatie 

 
 


