
Notulen Bewonersoverleg 08-03-2022

Nieuw lid bewonersoverleg Hans-Anton Derksen
Inmiddels heeft Ferry Lausberg het BO overleg als lid verlaten.

Agendapunt

1 Er is een plan gemaakt voor de omgeving van de Braamberg. Het uitgangspunt is om
het een omgeving te laten zijn geschikt voor bewoners en mensen met mentale
klachten. Er wordt aan het BO gevraagd om mee te participeren met de vervolgstappen
van het plan.
Ben en Frank melden zich hier voor aan.

2 Vanuit Team Leefomgeving:
Er worden 180 woningen rondom het Goeman Borgesiusplein gerenoveerd. Een deel
van het plein en parkje worden gedurende de renovatie parkeerplekken en bouwplaats.

Er is een concept definitief ontwerp voor het Graaf Otto plein. Er komt meer groen dat
organisch verloopt, meer ruimte voor schaduwplekken, ander soort verharding. Vanuit
BO wordt gevraagd of er bij het plan rekening is gehouden met de zichtlijnen vanuit het
plein. Dit is niet het geval, Caroline gaat na of dit nog een plek (bijv aandachtsplek in
de verharding ) kan krijgen. .

Parkeergarage Hommelseweg. Er zijn nog twee scenario's. a) een combinatie van
vergunningen en betaald parkeren of b) van het plan afzien en koppelen aan
parkeervraagstuk van de wijken rondom centrum. De besluitvorming over dit laatse
punt  is uitgesteld tot na de verkiezingen. Voorlopig is er een tijdelijk budget om het
onderhoud te blijven doen. De scenario’s worden voorgelegd aan de wethouder.

4 Het BO verzorgt momenteel minimaal de communicatie met de wijk. Er wordt een
nieuwe wijkredacteur gezocht. Er is een advertentie door de wijk verspreid. Men heeft
tot 31 maart om daar op te reageren.

6 Een aantal zaken op de wijkgroenagenda zijn ondertussen al gerealiseerd. Anderen
worden opgepakt. Er zijn eerder twee groepen opgericht. Een voor de boomspiegels en
een biodiversiteit. Er is gekozen om deze groepen samen te voegen tot een groengroep
vanwege de overlap van onderwerpen/personen.

7 Subsidie aanvraag toon je kunsten. Een wijkinitiatief om de wijkbewoners op een
gezellige en ontspannen manier weer bij elkaar te laten komen en om ze de kans te
geven te laten zien welke kwaliteiten ze in huis hebben. De aanvraag is voor PR. BO
keurt het goed.

8 Tim, kok van de maandag kookgroep, stelt zich voor aan het BO. En vertelt wat hij met
de kookgroep wil bereiken.

9 Muurschildering wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering

11 Nagekomen bericht van een buurtbewoner. met het idee/verzoek te helpen om de
rijrichting in de van Spaenstraat te veranderen. Dit zou het zoeken naar een vrije
parkeerplaats ontmoedigen en ook de straten rondom veiliger maken. Het BO is van
mening dat ieder zijn eigen visie heeft, maar waar voor de één overlast wordt
“opgelost”, de ander extra overlast bezorgd.
Vandaar het advies Voor een deskundig oordeel moet U toch bij de gemeente te biecht.




