AGENDA OPENBARE VERGADERING

BOL dinsdag 15 november 2011

Plaats: Musketon

Tijd : 20.00 uur
Vanaf 19.45 inzage in en vragen over de postlijst en op- en aanmerkingen op de
notulen van 11 oktober 2011
20.00-20.05

Opening

20.05-20.45

Wijkambitie Lunetten
Het wijkbureau is bezig met het opstellen van een wijkambitie voor zuid op te stellen. Micha
Stolzenburg komt de SWOT analyse (zie bijlage) bespreken.
Toelichting:
De huidige wijkvisies lopen af in 2013. Het college heeft gevraagd voortaan voor elke wijk een
wijkambitie te maken. De wijkambitie is een beknopt boekje per wijk (max. 6 A4), met een
vaste indeling, dat één keer per vier jaar – gekoppeld aan de collegeperiode – wordt gemaakt
en door het college wordt vastgesteld. De wijkambities vormen vervolgens gedurende vier jaar
(de collegeperiode) de basis voor de activiteiten van de gemeente in de wijk.
Hoofdstukken:
1. Beeld van de wijk. Globaal verhaal over de wijk en belangrijke trends en ontwikkelingen.
(wordt nog geschreven)
2. Wat is er aan de hand in de wijk? Puntsgewijs sterke en zwakke punten, kansen en
bedreigingen voor de wijk. (deel Lunetten staat op de agenda)
3. Waar willen we naar toe met de wijk? Ambities, doelen, prioriteiten. De focus voor de
wijk tot 2014. (deel Lunetten staat op de agenda)
4. Samenvatting (wordt nog geschreven)
In Zuid maken we onderscheid in 3 subwijken, waaronder Lunetten. Als meest kenmerkend
aspect van Lunetten zien we het "dorp in de stad".
Vraag aan BOL:
Herkent u bijgaande aspecten van Lunetten (H2) en de focus (H3)?
Zijn de kansen voor de komende 3 jaar goed in beeld gebracht?
De input uit de bespreking op 15 november wordt meegenomen in de wijkambitie.
Daarna wordt het hele stuk voorgelegd aan het wmo en de wijkraad.
Eind november is de wijkambitie voor elke wijk af en worden de wijkambities van alle wijken
in samenhang bekeken.
In 2012 zal naar verwachting het college de wijkambities vaststellen.

20.45-21.00

Wijkmedia
Stand van zaken thema-avond van 5 oktober. De teksten op de flapovers worden uitgewerkt en
besproken met de 4 hoekmensen (John Buitink van LaatLunettenNietStikken, Arjan Driessen
van de Musketon, Tamira de Pijper van Koppelsteede en Niels Goudswaard van het
gezondheidscentrum). Hoe verder, wat kan het BOL ermee, en wie doet wat.

21.00-21.20

Stand van zaken aandachtsgebieden:
- Verkeer, lucht en geluid
De tijdens de vorige vergadering en per mail gemaakte opmerkingen over de voorgenomen
aanleg van een fietsstraat tussen het ‘t Goyplein en het Furkaplateau zullen naar de
projectleider Hans Passchier worden gestuurd.
De aanleg van een fietspad aan de noordoostzijde van de Brennerbaan is voor de gemeente nog
steeds gewenst en daarom onderdeel van het fietsprogramma.
- Veiligheid
Gert-Jan Overdijkink en Christien Bolt zijn door Babs van Beurden (gebiedsmanager
Veiligheid van het wijkbureau) bijgepraat over de stand van zaken in Lunetten. Een verslag.
- Groen
De tweede salamanderpoel in het Beatrixpark is zaterdag 5 november jl. feestelijk “geopend”.
Foto’s van deze gebeurtenis zijn te vinden op www.lunetten.nl/bol
- Leefbaarheid

21.20-21.30

WVTTK / Rondvraag

