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De volgende punten zijn, aan de hand van de agenda, besproken: 

 

1.) Opening door John Drabbels 

John opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij meldt dat op aangeven van 

Elise er vanuit de gemeente een brief is gezonden aan de bewoners van Mambostraat 1. In de brief 

wordt betreffende bewoners gevraagd of ze belangstelling hebben om deel te nemen aan de 

werkgroep. Dit vanwege het feit dat in de huidige samenstelling van de werkgroep een 

bewonersvertegenwoordiging uit de hoek Pavanestraat/Mambostraat ontbreekt. Bewoners zijn met 

de brief ook uitgenodigd voor de vergadering van vanavond. De brief heeft blijkbaar niet tot het 

gewenste resultaat geleid (gezien het feit dat bewoners –nog-  niet gereageerd hebben en ook niet 

aanwezig zijn). Wellicht dat er in de komende dagen alsnog een reactie komt.  

 

2.) Doorspreken/ behandelen toegezonden documenten  

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de bespreking van 31 oktober j.l. 

 

3.) Vervolg bespreking ontwerpschets (door Sven Niewerth) 

Als vervolg op de toelichting tijdens de vorige bijeenkomst d.d. 31-10-2016, pakt Sven de draad 

weer op met een nadere toelichting op basis van een nieuw opgezet ontwerpplan. Hiertoe heeft hij 

zijn ontwerp ‘geplakt’ in een luchtfoto van het plangebied. 

De vraag wordt gesteld of de nieuw geplaatste schutting op de hoek bij de Ravelstraat op 

grondgebied van de gemeente staat? Antwoord: dat is nog niet uitgezocht maar een eerste blik op 

deze situatie doet vermoeden dat de schutting voor een (klein) deel op openbaar terrein staat. Dit 

zal nog verder uitgezocht worden. 

Er is even discussie over wel of niet een trottoir in de omgeving Ravelstraat. Uitkomst van de 

discussie is dat we voorlopig vasthouden aan het plan zoals dat er nu ligt. 

Voor het 30 km deel van het plan heeft Sven 2 varianten uitgewerkt. In de verdere behandeling 

hiervan spreken we over een variant die we “Sigaar” noemen en een variant die we “Gitaar” 

noemen. De Gitaar betreft de variant die vanavond als ‘nieuw’ wordt gepresenteerd. 

Na enige discussie over de voor- en nadelen van beide varianten stelt John aan iedere deelnemer 

de vraag welke variant de voorkeur heeft? De uitkomst hiervan is dat 7 personen een voorkeur 

hebben voor de “Gitaar” variant en 3 personen voor de variant “Sigaar”. Met de opmerking van 

enkele werkgroepleden dat beide varianten qua voorkeur dicht bij elkaar liggen. Een mix van beide 

varianten is volgens sommigen (ook) denkbaar. 

 

4.) Wel of niet nog een ontwerpbijeenkomst? 

John vraagt zich af “hoe nu verder” na het peilen van de voorkeur voor de inrichting van het 

centrale deel van het 30 km deel van het plangebied. Dit onderdeel van het plan zal met de 

uitvoering het meest ingrijpend worden aangepakt/gewijzigd. John voelt de behoefte om over de 

vormgeving van dit centrale deel een extra overleg te organiseren met de bewoners uit deze 

omgeving. Met de werkgroep wordt afgesproken om dit extra overleg te organiseren op maandag 9 

januari 2017. De insteek daarbij is dat de binnen de werkgroep besproken variant “Sigaar”, 

“Gitaar” of een eventuele combinatie leidend zijn voor de oplossingsrichting. Indien gewenst 

kunnen/ mogen enkele bewoners uit het centrale deel ook nog aanhaken bij de werkgroep. 

John zal ervoor zorgen dat bewoners uit het centrale deel van het plangebied een brief ontvangen 

met informatie over de (extra) bijeenkomst en hoe zich daarvoor aan te melden.  

Voordat deze brief definitief wordt verzonden, zal John de brief eerst in concept naar de 

werkgroepleden toesturen. 
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5.) Rondvraag 

De vraag wordt gesteld in welke variant (Sigaar of Gitaar) het meeste groen wordt behouden? 

Sven heeft dit uitgezocht. Het antwoord is als volgt: 

Het 30 km deel van het plangebied heeft een totaal oppervlak openbaar gebied van 14.000 

vierkante meter. De variant Gitaar heeft binnen dit totaaloppervlak 156 vierkante meter meer 

groen dan de variant Sigaar. In procenten uitgedrukt gaat dit om iets meer dan 1%. 

 

6.) Sluiting 

John bedankt alle aanwezigen voor de aanwezigheid/ inbreng en sluit de vergadering om 22:00 

uur. 

 

Volgende vergaderingen: 

 

- maandag 9 januari 2017 (19.30 uur): bijeenkomst met bewoners uit het centrale deel van het 

plangebied (omgeving Rumba/Polkastraat). Werkgroepleden kunnen/mogen bij deze bespreking 

aanwezig zijn maar het is geen vergadering van de werkgroep. 

 

- maandag 23 januari 2017 (19.30 uur): volgende bijeenkomst met de werkgroep. 

 

Beide vergaderingen in het MFC, dezelfde ruimte als waar we op 31-10 en 28-11 hebben gezeten. 


