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Burenboek
Helaas kunnen we nog steeds niet met de bakfiets
uw wijk in. Dat is heel jammer, want we willen
graag horen hoe het met u gaat en wat iedereen
van de nieuwe woningplattegronden vindt. Zodra
de coronamaatregelen het toelaten, hopen we u
zeker weer snel te zien!
Samen met Travers en CareX hebben wij
nagedacht over hoe we een leuk coronaproof
initiatief de wijk in kunnen brengen. Een initiatief
waardoor we weer wat meer van elkaar
meekrijgen.
Daarom hebben we het Burenboek ontwikkeld.
Het Burenboek is afgelopen dinsdag 9 maart aan de
eerste bewoonster gegeven. In dit
boek mag geschreven, getekend,
foto’s toegevoegd worden, leuke
verhalen van vroeger of nu,
kennismaken met elkaar. Uw inbreng
wordt gewaardeerd.

Vlnr: Ayésha Leito van Travers,
Ryanne Hooijer van Openbaar
Belang, Lars Boeck van CareX en
bewoonster Erika Csigi

Nadat mevrouw Csigi het boek heeft gevuld, geeft zij
deze weer door aan een andere buur. Hij of zij mag
deze ook weer doorgeven, zodat zoveel mogelijk
bewoners de kans krijgen iets toe te voegen. Dit
mogen Openbaar Belang én CareX bewoners zijn. Op
het eind hopen we een mooi boek te hebben en dat
mensen elkaar via deze corona-veilige manier hebben
leren kennen, leuke verhalen hebben kunnen lezen of
mooie foto’s, kaarten hebben mogen inzien.
Vindt u het leuk om mee te doen? Het Burenboek
komt er aan! U kunt het ook bij Ryanne Hooijer
melden. Dan zorgt zij ervoor dat het Burenboek uw
kant op komt.

Bewonerscommissie BC008
Afgelopen vrijdag heeft de Bewonerscommissie
BC008 ons laten weten dat zij stopt. Wij willen de
Bewonerscommissie BC008 bedanken voor hun inzet
en hun inspanningen voor de bewoners van
Weezenlanden-Noord.
Ondergrondse containers
De Rova heeft het aantal ondergrondse containers
verminderd. Daardoor komt het helaas vaker voor dat
er vuilniszakken naast de containers worden gezet.
Dit trekt ongedierte aan. Is de container vol? Of ziet
u vuilniszakken ernaast staan? Belt u dan met de
Rova via (038) 427 37 77. Op die manier is de Rova
ook op de hoogte dat de container te vaak al vol is.
En dat er mogelijk vaker geleegd moet worden.
Heeft u grof vuil? Belt u dan de Rova voor een
afspraak dat zij het komen ophalen. U mag het grof
vuil buiten zetten op de dag dat het ook
daadwerkelijk wordt opgehaald.

Bestemmingsplan later in procedure
Op dit moment is de procedure voor een
nieuw bestemmingsplan nog niet opgestart.
Doordat de landelijke stikstofmaatregelen zijn
aangepast, is er tijd nodig om onze plannen
daarop aan te passen. Ook kost het meer tijd
om tot een goede parkeeroplossing te komen.
De ontwikkelaar Nijhuis | Explorius werkt hier
natuurlijk hard aan. We hopen zo snel
mogelijk helderheid te geven over hoe de
planning van het project er nu uit komt te
zien.
Verhuizen met tegemoetkoming
Een korte stand van zaken: In 2021 zijn tot nu toe
5 huurders met een tegemoetkoming van € 2.500
verhuisd. Dat betekent dat er dit jaar nog 15
huurders (alleen huurders met een vast huurcontract)
van deze regeling gebruik kunnen maken. Meer
informatie hierover is te lezen in de nieuwsbrief van
december 2020.

Hondenpoep
Het blijft één van de grootste ergernissen:
hondenpoep op plekken waar het niet hoort.
Daarom nogmaals een dringende oproep aan de
hondenbezitters: neem een poepzakje mee als u uw
hond uitlaat.

Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u
bellen of mailen met Ryanne Hooijer
via (038) 45 67 222 of r.hooijer@openbaarbelang.nl

