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Even wat laatste nieuws vanuit het bestuur van de Belangenvereniging Weezenhof: 
 

Herkenbaar- en bekendheid Belangenvereniging: 

 

Voor informatie is de Belangenvereniging Weezenhof nu ook te volgen op Nextdoor en Facebook. 

Binnenkort zal ook de website (www.belangenverenigingweezenhof.nl) gereed zijn en zullen daar 

gegevens en documenten te zien zijn. 

 

Bijeenkomst inrichting openbare ruimte: 

 

Op 6 juli j.l. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden m.b.t. de inrichting van de openbare ruimte tussen 

de nieuw te bouwen school en het toekomstige winkelcentrum. Door en namens de ontwikkelaar is een 

verslag van deze avond toegezegd. In de Dukenburger stond al een verslag van Peter Saras. Op de dag 

dat deze nieuwsbrief is gemaakt was er nog geen verslag. De ontwikkelaar is hier 3 keer per mail aan 

herinnerd. Hij heeft toegezegd het verslag vandaag (de dag dat deze nieuwsbrief is gemaakt) nog te 

versturen. Zodra het verslag is ontvangen zal het bestuur dit verspreiden onder de leden. 

 

Informatieavond bestemmingsplan: 

 

In de vorige nieuwsbrief stond aangegeven: 

 

“Dit voorjaar nog zal de gemeente een informatiebijeenkomst organiseren over het plan”. Inmiddels is 

deze informatiebijeenkomst uitgesteld tot het najaar. In tegenstelling tot wat eerder door de Gemeente is 

aangegeven, wordt tegelijkertijd het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en gaat de termijn in 

waarbinnen iedereen, zijn of  

haar, zienswijze kan indienen. Een te gebruiken model van een zienswijze zal binnenkort op de website 

staan en kan door wie maar wil gebruikt worden. 

 

Uitnodiging Gemeenteraad en verantwoordelijke ambtenaren: 

 

Het bestuur van de Belangenvereniging is voornemens om de leden van de Gemeenteraad en de betrokken 

ambtenaren uit te nodigen om ter plaatse de plannen toe te lichten. Hiertoe zullen, evenals in februari, 

ballonnen worden geplaatst die de contouren en de hoogtes van het geplande gebouw aan zullen geven. 

Zodra de datum hiervan bekend is zal dit met de leden worden gecommuniceerd. 

 

http://www.belangenverenigingweezenhof.nl/


Ledenwerving:  

 

De Belangenvereniging wil aan zoveel mogelijk bewoners een stem geven over wat er met het 

winkelcentrum moet gaan gebeuren. Om meer bewoners van de wijk te bereiken wil het bestuur, zodra de 

datum van de informatieavond bekend is, een flyeractie opzetten en daarbij een flyer huis aan huis 

verspreiden. De flyer hiervoor is al op Nextdoor en Facebook te zien. 

 

Hoe meer bewoners lid zijn van de Belangenvereniging hoe meer kans we hebben om ook daadwerkelijk 

iets te kunnen bereiken. Daarom hierbij het verzoek: meld u aan als lid en stuur deze nieuwsbrief door aan 

bekenden uit de wijk. 

 

Jan Müskens (voorzitter) 
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