Augustus 2021

Nieuwsbrief Weezenlanden-Noord

Met de bakfiets de buurt in
Er komen steeds meer versoepelingen aan.
Daarom willen we in het najaar weer met de
bakfiets naar Weezenlanden-Noord. Elkaar zien
en spreken. We horen graag wat er leeft en we
vertellen hoe het er op dat moment voor staat
met de plannen.

Burenboek
Het burenboek heeft zeer regelmatig een nieuwe
‘eigenaar’. Mooi om te merken dat het boek
daadwerkelijk wordt doorgegeven. Ryanne vindt het
leuk om af en toe, via app of mail, op de hoogte te
worden gehouden wie het burenboek thuis heeft
liggen.

Zoals eerder aangegeven start de bestemmingsplanprocedure later dan was gepland. De stikstof
effecten zijn een grote uitdaging. Ook wordt er
nog volop nagedacht over parkeeroplossingen in
het gebied en in relatie tot een bredere
omgevingsvisie.

Geen nieuwe bewonerscommissie
Helaas hebben zich geen nieuwe leden aangemeld
voor de bewonerscommissie. Dat vinden wij jammer.
Weezenlanden-Noord is een heel groot project waar
we graag de huidige bewoners bij betrekken.
Spelen er onderwerpen waar we toch graag uw
mening over willen horen? Dan nodigen we de
geïnteresseerde bewoners uit om over dat onderwerp
met ons mee te praten, bijvoorbeeld in een
werkgroep. Interesse? Meldt u zich dan alvast aan bij
Ryanne.

Door deze uitdagingen is de planning nu
bijgesteld, zodat de eerste flat aan de
Schuurmanstraat (aan de kant van de school)
begin 2022 gesloopt gaat worden. Aansluitend is
de start van de bouw van het eerste gebouw
gepland halverwege 2022.

De bedoeling is dat we in het najaar weer met de
bakfiets uw wijk in gaan. Ook dat is een moment
waar we graag met u in gesprek gaan en horen hoe
u over bepaalde zaken denkt. Dat kan alleen als de
coronabesmettingen laag blijven.
Vragen? Opmerkingen?
Heeft u vragen? Hoort u iets in uw buurt en twijfelt u
of de informatie klopt? Neem dan contact op met
woonconsulent Ryanne via
r.hooijer@openbaarbelang.nl of 06 12739687.

