
Van: Bart Meerdink bart.meerdink@gmail.com
Onderwerp: Belangenvereniging Weezenhof, welkom bij onze eerste nieuwsbrief

Datum: 29 mei 2022 om 18:36
Aan: Bart Meerdink bm.public@gmail.com

Belangenvereniging Weezenhof | Nieuwsbrief nr 1, mei 2022

Voor het winkelcentrum Weezenhof, dat op 11 april 2017 deels afbrandde, ligt 
nu, na 5 jaar, een plan van Dornick B.V. (Ton Hendriks) voor. Dit plan voorziet 
in een hoogbouw project met een supermarkt en daarboven 119 kleine flats. 
Zie https://www.hendriksvastgoed.com.

De Belangenvereniging Weezenhof, die als doel heeft: “het beschermen van 
het woon- en leefklimaat in de Weezenhof en omgeving” is uit de slaap 
opgewekt om samen met alle bewoners van onze mooie wijk die doelstelling nu 
waar te maken bij dit voor de wijk toch wel heel belangrijke project.

Uit de eind 2021 gehouden enquete bleek dat de meeste mensen die 
reageerden het plan van Dornick B.V. te hoog, te massaal en van nadelige 
invloed op de leefbaarheid in de wijk vonden. Duidelijk werk aan de winkel voor 
de vereniging dus. 

Het Bewonersplatform Weezenhof heeft begin januari een zeer uitgebreide en 
informatieve pleitnotitie aan de gemeenteraad aangeboden.

Dit voorjaar nog zal de gemeente een informatiebijeenkomst organiseren over 
het plan, en de belangenvereniging zal rond die bijeenkomst (ervoor of erna) 
een Algemene Ledenvergadering organiseren waar we eerst een nieuw 
bestuur kiezen (elk lid kan zich kandidaat stellen), en verder uitgebreid het plan 
van actie aan de orde stellen.

De vereniging wil aan zoveel mogelijk bewoners een stem geven over wat er 
met het winkelcentrum gaat gebeuren en hoe meer leden we hebben hoe meer 
we ook kunnen bereiken. Daarom hierbij het verzoek: stuur deze nieuwsbrief 
door aan bekenden uit de wijk.

Bart Meerdink (secretaris)

Nieuwsbrief ontvangen of lid worden? Weezenhof.belangenvereniging@gmail.com of 06-12011164

Beste leden van de Belangenvereniging Weezenhof,

In deze email vindt u onze eerste Nieuwsbrief.

Daaronder tevens de ledenlijst van dit moment.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Bart Meerdink (secretaris)

Ledenlijst per 
20220503.pdf
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