
Onderwerp: Re: nieuwsbrief / rondje frac es
Van: Groen Pos <groenpos@gmail.com>
Datum: 9-6-2020 16:29
Aan: Peter Heida <peter_heida@hotmail.com>
CC: Rob van Looveren <robvanlooveren@hotmail.com>, Wijkraad De Krim
<wijkraad.dekrim@gmail.com>

Beste Peter,

Een goeie vraag. Wat is de status van dat snelfietspad? Gisteren overlegd met GroenLinks, D66,
PVDA en VVD. Die weten het ook niet en willen best (schri elijke) vragen stellen aan de
wethouder. Mij is aangeraden in te spreken. Dat kan voor het zomerreces alleen nog op 18 juni.
Dat ga ik doen.

Voor die jd is het klankbordgroepoverleg over de IJsbaanlaan herontwikkeling. Input daarvan
kan ik meenemen in mijn inspreektekst.

Er is gisteren ook gesproken over de zienswijze die de wijkraad indiende over het
conceptbestemmingsplan Overdel . Hee  uiteraard ook raakvlakken met datgene Urbanext aan
het doen is.

Als wijkraad hopen we natuurlijk dat Urbanext ons (klankbordgroep) gaat vertellen  slechts
marginale ontwikkelmogelijkheden te bespeuren waar ze op focussen en dat op een bepaalde
manier zou aansluiten op bestaande bestemmingen. Maar daar weet jij waarschijnlijk al meer
van.

Met vriendelijke groeten,

Hans Pos

Op ma 8 jun. 2020 om 17:44 schreef Peter Heida <peter_heida@hotmail.com>:

Hoi Hans,

Wat is de status van het snelfietspad? Het komt voor uit een onderzoek in 2017, is er recent
aanleiding om het weer op te pakken (fietsprogramma? Of misschien Orionzone?).

Goed om op de hoogte te zijn ivm IJsbaanlaan en aanpassingen aan kruispunt bij aanslui ng
op Randweg/van Riebeecklaan.
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Vrgr Peter

Van: Groen Pos <groenpos@gmail.com>
Verzonden: maandag 8 juni 2020 08:36
Aan: Rob van Looveren <robvanlooveren@hotmail.com>; Peter Heida
<peter_heida@hotmail.com>; Wijkraad De Krim <wijkraad.dekrim@gmail.com>
Onderwerp: nieuwsbrief / rondje frac es

Rob,

Vanavond doe ik een rondje frac es. Vooral over promo e van de door ons opgestelde mo e
over het snelfietsroute. Vanwege corona mogen we niet samen komen en een enkele par j
ziet sowieso problemen een 'extra' persoon in de kamer te ontvangen.

Bijgevoegd de volgende kladnieuwsbrief, waar ik nu ook een stukje over het bestemmingsplan
heb toegevoegd.

Zal vanavond vragen naar hun percep e over de ingediende zienswijze. De gemeente hee
formeel tot de eerste week van juli om te reageren. Rond die jd gaan ze met reces, dus dat
wordt nog spannend. In het concept bestemmingsplan stond dat een zienswijze bij de
gemeenteraad moest worden ingediend, wat zou kunnen betekenen dat ze behandeling van
de zienswijze moeten agenderen alvorens een formele reac e te sturen. Daar zie ik geen
ruimte voor in de agenda van de commissie Ontwikkeling, die dan via de raad een reac e
zouden moeten vaststellen?!?

Je zag de e-mail van de zomerfeestorganisa e. Jammer.

Ik doe morgen verslag over wat ik vanavond hoor.

Met vriendelijke groeten,
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