
 

 

Vergadering wijkpanel 31 januari 2022 

 

Verbouw De Klasse: 

De sloopwerkzaamheden zijn gestart. De bouwer  - Bouwbedrijf Van der Hoek - heeft omwonenden en ook 

het wijkpanel geen informatie verstrekt over de verdere gang van zaken of over (de duur van) hinder. 

Volgens de laatste berichten worden het geen koop- maar huurappartementen. 

Het wijkpanel gaat er achteraan bij de bouwer en eventueel de gemeente die de vergunning heeft verstrekt 

met, op verzoek van het wijkpanel, een informatieplicht voor de bouwer. 

 

Presentatie via Zoom van wijk- en dorpenprogramma’s 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Activiteiten 2022 

Het wijkpanel Oranjewijk is van plan om de subsidie (€ 12.920) aan onderstaande activiteiten uit te geven 

in 2022: 

Wijkmagazine 

Culturele activiteit zoals “Walking Diner” 

Communicatieborden op twee plaatsen in de wijk 

Onderhoud boomspiegels 

Kunst in de wijk 

 

In 2022 zullen gemeentelijke plannen voor fietsstraten, kademurenonderhoud, het milieu (groen in de wijk, 

tegengaan van wateroverlast, klimaatadaptatie) en lastige verkeerssituaties de gemoederen weer 

voldoende bezighouden, is onze verwachting. Het wijkpanel wil graag met de gemeente om tafel voor een 

bespreking over deze zaken en de algehele ontwikkeling van de wijk en dat lijkt te gaan lukken. Een 

integrale aanpak vanuit de gemeente, die missen we nog weleens. Op 22 oktober 2021 hebben we een 

bespreek-agenda naar de gemeente gestuurd. Tot nu toe heeft het gesprek daarover nog niet plaatsgehad. 

In de bijlage de lijst van bespreekpunten. 

 

Bezoek PvdA-fractie 2 maart 

In verband met de gemeenteraadsverkiezing vraagt de PvdA om een bezoek aan onze wijk. Het wijkpanel 

wijst NEO (energietransitie) en bewoners Maria Louisastraat (fietsstraat) aan als onderwerpen. 

Aan de orde stelt het wijkpanel ook de vraag wat het door de gemeenteraad aangenomen voorstel (Groen 

Links) van snelheidsbeperking 30 km in de stad op doorgaande wegen betekent voor straten als de Willem 

Lodewijkstraat en de fietsstraten 

 

Parkeerterrein Achter de Hoven, bij het spoor. 

Er zijn plannen voor een appartementengebouw bij het spoor. Het wijkpanel is niet op de hoogte gesteld 

van de voortgang van dit nieuwe project. We gaan er achteraan. 

 

Vergaderingen 

Het wijkpanel vergadert in 2022 vanaf de maand april op de 1ste maandagavond van de even maanden. Er 

wordt een datum gezocht voor de gezamenlijke vergadering van wijkvereniging en wijkpanel. 

 

 

 


