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Aan: college van B&W, leden van de raad
Betreft: concept stedenbouwkundige verkenning Schutskooiwijk en Poortugaal- West
Geachte college, leden van de raad,
De meedenkgroep Schutskooiwijk is afgelopen maandag 7 december voor het eerst
bijeengekomen.
De eerste gemeenschappelijke uitkomsten willen wij nog voor de vergadering van 14 december
met u delen.
De volgende punten willen wij onder de aandacht brengen:
·
·
·

·

·
·

·

·

Teveel woningen op een te kleine oppervlakte. Minder woningen geeft lucht aan de
wijk, eventuele parkeerproblemen en de ontsluiting/verkeerscirculatie.
Vier-laags hoogbouw komt volgens ons niet overeen met het behoud van het dorpse
karakter.
In de huidige presentatie krijgt het groen wel erg veel aandacht. Dit klinkt heel hoopvol,
maar wij zijn uiteindelijk bang dat veel groen zal verdwijnen en dat hiervoor in de plaats
de nodige parkeerfaciliteiten zullen komen.
Wij vinden het teleurstellend dat er nog geen sociaal plan op tafel ligt voor de huurders.
Wij hopen dat de huidige huurders een eerlijke kans krijgen om terug te keren in hun
huidige sociale woonomgeving.
Ook lijkt het ons geen slecht idee om koop- en sociale huurwoningen zodanig te mixen
zodat dit de sociale controle ten goede komt.
Het plan om de volkstuinen op te laten gaan in de publieke ruimte, lijkt ons vanwege
vandalisme een slecht idee. De huidige gebruikers van de tuinen willen ook graag de
mogelijkheid open houden om hun tuingereedschappen op een veilige manier op te
kunnen bergen.
Het terug laten komen van de Duivenvereniging/wijkgebouw lijkt ons een goed plan.
Deze ruimte zou multifunctioneel gebruikt kunnen worden door buurtbewoners,
tuinders, clubjes en verenigingen.
Tevens maken wij ons zorgen over het feit dat onze wijk vaak als laatste punt op de
agenda staat.

In de afgelopen vergaderingen zagen veel raadsleden het belang in dat bewoners een belangrijke
rol spelen bij het tot stand komen van de nieuwe wijk. Wij hopen dan ook dat hier ruimschoots
aandacht voor is en dat onze inbreng niet alleen voor de bühne is !!!
Hoogachtend,
Deelnemers van de meedenkgroep Schutskooiwijk/Poortugaal- West

