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1. Mededelingen en afmeldingen 

➔ Nieuwe notuliste: Belinda Limani  

Test omzetten van pdf  
 
 Mededeling van Linda Kamola:  

“We gaan samenwerken met de ouderen in de Biezantijn en hen ondersteunen bij het koken 
op maandag en soepie doen op woensdag. We gaan voor het Griffioen onderzoeken bij welke 
wijkactiviteiten hun bewoners kunnen aansluiten. En we gaan verder met het thema Groen is 
Gezond, waarbij we groene verhalen in vorm van een podcast verzamelen.”  

2. Notulen Online Vergadering 12 april 2021 

Geen opmerkingen  

3. Beleidsnota parkeren in de wijk 

➔ Alle vragen rondom betaald parkeren uit het Waterkwartier en waar dat kan, zijn doorgestuurd 
naar de gemeente. Momenteel wachtend op een reactie.   

➔ Parkeren bij Fortuna: Yvonne heeft contact gehad met Marc vd Broek (Portaal) hierover. Hij 
zal ook bij het Kadaster navragen wat/welk stuk parkeerterrein bij Fortuna hoort.  

➔ Jeffrey Leeuwenhaag heeft bij Kadaster nagevraagd wat er wel en niet mag m.b.t. parkeren 
achter Fortuna. Hij laat weten als daar antwoord op is. 

 4. Samenwerking TPN West 

➔ Samen met de andere wijken rond industriegebied  TPN West (Hees, Neerbosch, Kinderdorp 
Neerbosch, Weurt  en Waterkwartier) is de WVOW in gesprek met de gemeente over de 
luchtkwaliteit. Dit is conform de door de raad aangenomen moties over het verbeteren van de 
luchtkwaliteit in Nijmegen West. De 5 wijken hebben hun zorgen geuit over de luchtkwaliteit 
en de uitstoot door verkeer en zware industrie.. Er is in overleg met de 5 wijken een nieuw 
meetplan opgesteld door de gemeente, waarin de 5 wijken hebben gepleit voor meer 
meetpunten langs de energieweg, Waal, en in de wijken. Ook zijn bepalingen opgenomen over 
geuroverlast. Er is ook een groepsapp over de luchtkwaliteit. Het meetplan zal in september in 
de raad worden besproken. Vanuit de Wijkvereniging zijn Antoinette Doesborgh en Hans 
Sprangers betrokken.   

 
 5. Ontwikkelingen spoor-gebied (Spoorcafé) 



➔ Gonny Schleedoorn heeft een digitale bijeenkomst gevolgd van ProRail en Beter Nijmegen 
over de laatste ontwikkelen. Hierover zijn een aantal websites en links doorgestuurd (zie 
bijlage).  

➔ De besluiten gaan alleen over het station: nieuwe spoor, het onderhoud en de ingang West.  
Alle milieueffect rapportages zijn daarop gebaseerd. ProRail zou een brief hebben gestuurd  
hierover. Gonny Schleedoorn wil meer weten over de effecten op de verkeersbewegingen in 
West en neemt contact op met Sandra Stoffels. Ook wordt benadrukt de aflevering van 
Spoorcafé terug te kijken (zie bijlage voor link).   

➔ Er komt meer treinverkeer, maar er zijn geen duidelijke geluidsmetingen gedaan. Er worden 
twee plaatsen aangepakt met bijvoorbeeld geluidsdempers, maar de rest van het gebied niet. 
Huub van Gastel namens Handelskade heeft hier moeite mee en gaan kijken of er iets aan te 
doen is.   

➔ De verkeerscommissie is niet geraadpleegd, omdat dat momenteel een onduidelijk situatie is 
vanwege reorganisatie. Jeffrey Leeuwenhaag suggereert de verkeerscommissie bij een 
volgende vergadering uit te nodigen.   

  
6. Groene Brigade  

  

➔ Antoinette gesproken over wat er nog mogelijk is qua activiteiten. Een aantal dingen al 
uitgevoerd en nabesproken. Momenteel lopen er projecten waar wijkbewoners enthousiast 
over zijn. Het moet ook uit de wijk zelf komen.   

➔ De uitdaging is om de wijkbewoners betrokken te houden en nieuwe projecten te bedenken 
met hun hulp. Mocht iemand een idee hebben of iemand kennen, kunnen ze zich melden.   

➔ Hernany Hernandez geeft de tip dat er momenteel vanaf de Waterstraat tot waar je kan 
oversteken groene stukken komen waar projecten mogelijk zijn. Hier zijn ze de riolering aan 
het vernieuwen: mooi moment om in te haken.   

  
7. Herinrichting  Waterstraat: 
Op 6 juli jl. Is er een digitaal overleg geweest met de gemeente en het bestuur over de 
verkeersremmende maatregelingen in de Waterstraat. Deze maatregelen gaan er toegepast 
worden.. 

 

★ 15 juli 2021 om 19:00 tot 20:00 is er een online bijeenkomst over de herinrichting.  
  

Aanpassingen zijn:  
  

- Vanaf de rotonde tot aan de kruising met de Niersstraat blijft 50 km p/u, maar het asfalt 
wordt vernieuwd.   

- De fietspaden gaat van 1.70 meter naar 2 meter breed. Daar komen snelheidsremmers 
voor de bus. Of er ook snelheidsremmers komen op het 50km/u stuk, wordt donderdag 
pas duidelijk.  

- Vanaf de Nierstraat wordt het een 30km/u zone. Richting de oversteekplaats bij de 
school wordt het wegdek hoger.  

- De in- en uitritblokken van o.a. de Nierstraat worden vervangen.  
- De bushaltes komen aan de rijbaan op de weg. Dit werkt al vertragend. Vanaf dat stukje 

komt er in het midden van de Waterstraat een betonnen middenrand te liggen 
(vergelijkbaar met de Molenweg).  

- Aan het einde van de Waterstraat ligt de grens van de 30km zone. Ook zullen er betonnen 
snelheidsremmers op dit gedeelte van de weg gelegd worden. Het is de bedoeling dat de 



30km zone doorgetrokken wordt tot aan de Weurtseweg, maar hier is vooralsnog geen 
sprake van.  

- Heel belangrijk: Er zullen op diverse plaatsen groenvlakken bijkomen.  
 

➔ Er zijn vragen gesteld over de bocht bij Slagerij Keller. Dit is een gevaarlijke situatie als je als 
fietsen of automobilist wilt oversteken naar het andere stuk van de Waterstraat. De 
Verkeerscommissie heeft dit al verschillende keren aangegeven. Er is hierover bezwaar 
ingediend, zodat hier nogmaals goed naar gekeken wordt. Detail: dit laatste wordt niet in de 
plannen opgenomen.  

➔ De verwachting is dat de werkzaamheden vanaf week 35 (eind augustus) tot week 42 zullen 
plaatsvinden.   

  
8. Sluipverkeer Hees/ Waterstraat   

  
➔ Dick heeft in de focusgroep Sluipverkeer Hees gezeten in samenwerking met bureau 

Goudappel uit Eindhoven. Genoeg redenen om sluipverkeer weg te willen uit de straat. Het 
plan is:  

  
A. Vanuit Beuningen loopt een snelfietspad naar de Dikkeboomweg: dit is een fietstraat, 

dus auto’s te gast geworden met enkele drempels, dat betaald wordt door de 
Provincie. Er is een plan opgesteld om per 28 juni 2021 de rotonde van 
Dikkeboomweg naar Molenweg aan te passen zodat je er met twee auto's naast 
elkaar kunt rijden. Vooraf zijn op verschillende punten in de wijk (Oude Heselaan, 
Molenweg, Schepedomlaan, Wolfkuilseweg, Marialaan, Industrieweg) tellinten gelegd 
om te kijken wat het effect van de werkzaamheden zal zijn.  

B. Het tweede plan gaat in het najaar van start. Het gedeelte aan de Dikkeboomweg 
wordt ingericht als herkenbaar fietspad en auto's zijn te gast. Tijdens deze uitvoering 
worden op dezelfde plekken in de wijk linten gelegd om twee weken voor, tijdens en 
na de werkzaamheden het effect van de werkzaamheden te onderzoeken.  

C. De derde fase is om een proef te doen om éénrichtingsverkeer in te richten. Óf het 
plan sowieso wordt uitgevoerd óf dat hangt af van de resultaten van de tweede 
fietsroute.   

  

➔ Dit wordt een agendapunt voor de volgende wijkvergadering. Meer informatie hierover is te 
vinden op www.nijmegen.nl/sluipverkeerhees of in De Wester.   

  
9. Ontwikkelingsbedrijf Waalfront  

  

➔ 21 juni 2021 is een gesprek geweest over ontwikkelingsbedrijf Waalfront. Chrétienne heeft 
ons ge-update over de ontwikkelingen in het Waalfront (zie bijlage voor notulen). De 
belangrijkste punten die besproken zijn: 

- De archeologische elementen   
- De brug   
- De bouw van de appartementen bij Fort Krayenhoff  

➔ Er is gevraagd of er een bijeenkomst georganiseerd kan worden om de oude en nieuwe 
wijkbewoners te updaten.   

➔ De bouwprojecten kunnen worden gevolgd via foto’s, een app en live-beelden. Niet voor ieder 
project zijn er beelden beschikbaar.   

  
Vragen rondom de brug  



  

➔ De Handelskade is alleen bij de informatiebijeenkomst geweest van de ontwikkeling van de 
brug. Het bestuur van de Wijkvereniging is niet betrokken geweest bij de verdere ontwerp.  

➔ De brug is niet toegankelijk gemaakt voor mensen met een rolstoel/kinderwagen. Hierover is 
ophef.   
- Oplossingen kunnen zijn: een lift, een toezichthouder. Dick de Groot vraagt zich af of het 

de moeite waard is om daar iemand van de handhaving te zetten die dag en nacht alles 
in de gaten houdt.  

- Ger Hesseling heeft aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met de 
toegankelijkheid, omdat het wordt gepresenteerd als wandelpromenade. Hiernaar is niet 
geluisterd.   

- De brug was geen samenwerking met mensen van de Waalhaven (Peter Maas), ook al 
wordt anders beweerd.   

  
10. Update Jeffrey Leeuwenhaag (wijkregisseur Openbare Ruimte)  

  

➔ De lift bij de oversteek was een cadeau van de aannemer, maar was na een maand al stuk. 
Zodra er meer sociale controle is, wordt de lift weer geopend. Opening staat gepland voor 
2022. Er wordt ook gekeken naar het kunstwerk.   

➔ Lang geleden hadden we het over het bord op Het Maasplein (Romeinse geschiedenis 
plaats). Collega's zijn druk bezig met het restaureren van het bord om de historie weer onder 
de aandacht te brengen.   

➔ Groenbeheer Maasplein: Er is gekeken naar het stuk grond waar het gras ontbreekt. Het 
gebruik en onderhoud van het stuk is onderzocht. Er wordt nu een vervolgafspraak gemaakt.  

➔ Yvonne Hendriks geeft aan dat er tijdens de bijeenkomst met het Waalfront is toegezegd  dat 
er een bord geplaatst zou worden bij het snelfietspad Voorstadslaan richting Beuningen: 
‘Fietspad na 100 meter afgesloten’. Dit is nog niet gebeurd. Jeffrey Leeuwenhaag gaat hier 
achteraan.   

➔ Anne vraagt of de weggehaalde bomen in het Westerpark worden vervangen. Jeffrey 
Leeuwenhaag gaat hier achteraan. De vrienden van het Westerpark waren niet op de hoogte 
van het weghalen van de bomen.  
 

11. Update andere wijkvergadering leden   
  

➔ Huub van Gastel:   
- Het spoor: we gaan het geluidsoverlast indringend onderzoeken.   
- Verkeersafwikkeling: een week ligt het stil en daarna wordt het weer opgestart.  
- Het eerste gebouw staat nog in de steigers, omdat de isolatie is beschadigd.  

   

➔ Peter Maas: Wat is het maaibeleid voor de Vierdaagse momenteel? Het gaat om de plaats 
waar we onze vuilniszakken neerzetten. Die zijn bijna niet meer te zien.  

  

➔ Greet van Brenk: Het vierkant blok in de buurt is weggehaald. We hadden het leuk gevonden 
dat dat gecommuniceerd zou zijn. De derde boom die ze vergeten waren water te geven is 
weggehaald. Er is daar groen aangelegd, maar dit is ernstig vergroeid.  

  

➔ Ger Neijenhuyzen: Graag een keer handhaven wanneer vuilnis buiten wordt gezet. Er is veel 
vuilnis overlast in de wijk, en degene die daar verantwoordelijk voor zijn moeten dat opruimen. 



Jeffrey Leeuwenhaag geeft aan dat hieraan wordt gewerkt, maar de huidige methode 
inderdaad niet ideaal is.   

  
12. Wijzigingen statuten en naamsverandering (Ton Verberne)  

  

➔ Er moeten een aantal praktische zaken worden geregeld m.b.t. aansprakelijkheid. De huidige 
organisatiestructuur van de wijkvereniging komt niet overeen met wat in de wet staat. 
Statuten moeten worden gewijzigd en vastgesteld bij de notaris. We willen hier zo snel 
mogelijk een oplossing voor vinden.   

➔ Ton Verberne stelt voor om de oude statuten niet te wijzigen, maar nieuwe statuten op te 
stellen. In dat geval is het bestuur aansprakelijk en aanspreekpunt voor de leden. Juridisch 
bespaart dit tijd en geld.  

➔ De naam “Wijkvereniging Ons Waterkwartier” kan dan niet meer gebruikt worden. Iedereen 
wordt uitgenodigd om na te denken over een nieuwe naam. Er wordt een prijsvraag ingesteld. 
De prijs is bijvoorbeeld een etentje. Ideeën voor een nieuwe naam kunnen naar het 
secretariaat gestuurd worden. Op de volgende vergadering zal de nieuwe naam bekend 
gemaakt worden.   

➔ Het streven is om per 1 oktober 2021 de nieuwe statuten in te laten gaan.   
  

13. Voortgang update   
  

➔ Dick de Groot (De Wolf is Los): Er komen steeds meer nieuwe mensen bij. We hebben een app 
groep en een website. Je kunt je aanmelden als je mee wil lopen.   
  

➔ Greet Rijnders: Volop begonnen met koken en hebben ondersteuning gehad van studenten. 
We zoeken nog koks. Door het slechte weer was de Garden Sale afgelopen zondag minder, 
maar gezellig druk. We gaan weer starten met tassen en hebben twee nieuwe bezorgers. We 
hebben geen budget, maar tassen genoeg.   
  

➔ Nienke Geurts:   
- Sinds januari een nieuwe (vaste) directrice van de Aquamarijn en wil graag uitgenodigd 

worden om zich voor te stellen aan de wijkvereniging.  
- Aquamarijn groeit nog steeds en het gaat de goede kant op. Scholen krijgen door 

coronamaatregelen extra geld om kinderen beter te helpen. Dat gebruiken we om 
klassen te scheiden en groepen kleiner te maken om ze extra ondersteuning te bieden. Er 
komt ook een onderwijsassistent.  

- Ondertussen zijn studiemomenten weer opgepakt, waaronder Tiny Forest. We 
experimenteren met buitenlessen en met peuters meenemen naar Tiny Forest. Nu er 
meer mag, kijken we naar mogelijkheden en samenwerkingen.   

- Om de maatregelen te kunnen respecteren zijn er activiteitenplein op het Westerplein 
gerealiseerd. Wel is het goed om binnenkort weer een vaste plek te hebben.   

- Wij hebben overleg gehad met de gemeente over de buitenspeelruimte. Het kan zijn dat 
de buitenruimte verkeerd is berekend. Dan hebben wij mogelijk recht op meer 
buitenruimte. De gemeente en directrice Aquamarijn zijn hier momenteel mee bezig.  
  

➔ Peter Maas: De buurt is aan het verjongen.  
  



➔ Marianne Mondria: Beveelt seniorengids aan en vraagt aandacht voor concept boekje met 
concrete activiteiten. Eenzaamheid is een belangrijk punt, maar er komen geen 
aanmeldingen. Dit is dus een manier waarop dat misschien loskomt.   

  

➔ Greet van Brenk:   
- In de Scholeksterstraat zijn twee elektrische laadpalen geplaatst. Hier was niets over 

bekend ook niet bij de wijkregisseur. Er is een handtekeningen actie gestart door 
bewoners. 

- De verwarde man is onlangs weer weggehaald door de politie. Portaal moet hierover 
worden bericht, want het veroorzaakt onrust in de wijk.   
  

➔ Gonny Schleedoorn: Het Activiteitenfonds start weer op.  
  

➔ Hernany Hernandez: Windmolenpark wordt over de Energieweg vervoerd. Daar wordt groen 
weggehaald en de transportatie gebeurd in de nacht binnen 14 dagen.   

  
  

------ Einde vergadering om 21:40 ------  
  
  
  
  



Bijlage 1: Links over ontwikkelingen spoor   
  

Pro Rail sites:  

- https://www.platformparticipatie.nl/phsnijmegen/nijmegen+ontwerptracebesluit/default.as
px  

Hier kan een zienswijze worden ingediend van 1 juli tm 11 augustus 2021. Tevens is vermeld waar de 
documenten (OTB en MER) ter inzage liggen voor degene die niet kan/wil downloaden.  

- https://www.platformparticipatie.nl/phsnijmegen/nijmegen+ontwerptracebesluit/nijmegen
+rel evante+documenten/default.aspx  

Doorklikken op “Algemene documenten” en “Achtergronddocumenten” om te downloaden.  

- https://www.prorail.nl/projecten/uitbreiding-station-nijmegen/ontwerptracebesluit 

Algemene informatie site waarop je kunt doorklikken naar diverse onderwerpen.  

Gemeente Nijmegen sites:  

- www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-stationsgebied-nijmegen/ De plannen 

op hoofdlijnen.  

- www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-stationsgebied-nijmegen/spoorcafe/  

Voor deelname aan de Spoorcafés en voor het terugkijken van de twee vorige.  

  



Bijlage 2: Klankbord OBW Waalfront 

 
Klankbord OBW Waalfront.  
21 juni 2021 in de Biezantijn  
Afwezig: Daan, Wout, Sandra, Pieter Maas, Hans S.  

• Er is ter ore gekomen dat er plannen zijn om huizen te bouwen, 
Waalbandijk/Lijnbaanstraat. 

o Nee. Dit staat voor nu niet te gebeuren. 
o Het is wel in de plannen meegenomen. Maar er is geen besluit over genomen 

voorlopig! 
• Hoe staat het met de sloopt plannen van de honig. Nog steeds op schema? 

o Nog zelfde planning. 
§ Na leeg onderzoek naar Asbest 
§ Dan aanbesteding sloop 
§ Sloop 
§ Grond sanering 
§ Pas eind 2022 klaar sloop en sanering § Lingotto is ontwikkelaar. 

• Met partijen overkomsten aan het sluiten • Wat komt er? 
• Asbest 
• Restaurant, hotel, workspaces, Atelier + podium 
• Stoom. Hoe maken we de nieuwe Honig. 
• Voor eind van het jaar duidelijkheid. 
• Spannend. 
• Voor de huisartsen nog niet duidelijk. 

o Blok 5 en 6. 300 woningen o Dec start 
verkoop. Maart start met bouw. o 
Middeldure woningen. €950. o Blok 4-5-6 
parkeergarage o Blok 1-2-3 ook een 
parkeergarage. 

§ Openbare parkeergarage. Flexibel parkeren 
§ MAS. Mobility as a service. Wat heb ik nodig? § Rond 

2027/2028 moet het klaar zijn dit gebied. 
• Gevonden archeologische elementen. Gaat het breder uitgevoerd worden of blijft het 

bij dat kleine stuk wat nu aan de oppervlakte was gekomen? o Wat wel waardevol is 
word meer aandacht aan besteed. 

o Anders gaan ze eromheen werken en sommige stukken worden helaas wel 
verstoort door de bouw. 

• De brug. Er is een presentatie geweest. Moeten we nog iets hierover vragen? 
o Nee. De info avond was duidelijk.? o Nog andereen aanvullen……. 

• Hoe gaat het met de bouw van appartementen Park Fort Kraayenhof? 
o Er komt een muur van ongever 2 meter. o Vogelen steen. o Wordt ingericht 

met verwijzing naar de geschiedenis. 
o Er komt mooie invulling 
o Bij Waalkroon 2 wordt de grote beer herstelt o Duurt nog 1,5 tot 2 jaar 

voordat de woningen en park gedaan is. 



ATT: Dit zijn notities van het overleg en geen officiële notulen van klankbordgroep  
OBW  

• Zou het wat zijn voor de WVOW om een bezoek te mogen doen aan de 
appartementen voordat ze opgeleverd worden? Dit was destijds met Handelskade ook 
gebeurd.  

o Op de agenda houden en als we dit soort vragen hebben dit op tijd en juiste 
timing blijven aangeven  

• Waalkroon I en II zijn opgeleverd. Alles klaar bij dat stuk? Naar tevredenheid?  
o Ze zijn klaar en opgeleverd. o Naar tevredenheid  

• Er zou een bijeenkomst of iets dergelijks georganiseerd worden voor de invulling van 
Weursteweg. Hier hebben we niks meer over gehoord. Klopt het dat er nog niks aan 
ontwikkelingen zijn heirover?  

o In 2de helft dit jaar zowel fietstraat. Zou 2de helft van dit jaar zouden ze met 
procedure starten.   

o Maar pas als Laan van Oostindie klaar is, gaan ze dit realiseren. Eind 2023?  
o De kans is groot dat het vooruit wordt geschoven.  
o Participatie project? Wellicht als bewoners hier initiatief op nemen?  

• Afsluiting fietspad. Het gebeurt nog steeds dat er fietsers, ondanks het hek en bord, 
maar waar je gewoon langs kunt, het fietspad nemen. Zoals ik al eerder voorgesteld 
heb, kan er geen bord geplaatst worden met de tekst; fietspad na 100 meter afgesloten. 
o Wordt geplaatst een bord.  

• Fietspad bij Dijkkwartier - In het weekend toegankelijk? Alternatieve routes naar de 
stad (fiets en voetganger) behoorlijk onveilig -> o.a. weghalen zebrapad Weurtseweg, 
slecht toegankelijk voor rolstoelers en kinderwagens.   
Kruising naar Waalhaven is onoverzichtelijk en enigszins gevaarlijk.   

• Er is een vluchtheuvel geplaatst omdat de voetganger, want die hebben daar geen 
voorrang. Normaal wel, maar dan fietsers weer niet. (Aanvullen)  

• Fietspad bij Honig, waarom nog steeds de verlichting daar niet op orde?  
• Dit wordt gemaakt.  
• In progress  
• Plannen Ulpia en Fabrica: hoe worden belangrijke (archeologische) cultuurhistorische 

waarden hier teruggebracht en behouden? Mag een bijzondere plek worden. Ook qua 
architectuur. Wat vindt het RKT hiervan?   

• RKT. Ze blijven altijd betrokken. Kwaliteitsteam is continu bezig en zit hier bovenop. 
Zie andere stuk over Archeologie  

• Bijzonder struingebied tussen Waal en Koningsdaal fase 11. Hoe wordt dit gebied 
ingericht? Komen er ook nog bankjes voor uitzicht naar de Waal? Veiligheid kinderen 
in dit gebied? Toegankelijkheid rolstoelers/kinderwagens?  

• Wat er nu is aangelegd wordt ongeveer wat het wordt.  
• Geen bankjes. Geen idee waarom dit zo is? Wordt nagevraagd.  
• Eigendom waterschap, beheer bij de gemeente.  
• Lampen of niet? Wat voor soort etc etc. Hier lopen nu ook gesprekken over.  
• Fietslift De Oversteek: Wanneer wordt de lift gerepareerd?  
• De lift wordt in 2022 weer in werking gesteld volgens de huidige planning  
• De gemeente (En OBW?) is aan het uitzoeken of het handig om huidige kunstwerk 

nog op te knappen en of het veilig is.  

  



ATT: Dit zijn notities van het overleg en geen officiële notulen van klankbordgroep  
OBW  

• Beheer groen Koningsdaal fase 10. Waarom wordt het groen hier niet onderhouden? 
Navraag bij wijkregiseur leert dat het nog niet in Greenpoint staat, maar waarom niet 
en waarom duurt het zo lang?  

• Hier lopen de gesprekken nog over. Er zijn issues geweest met overdracht.  
Hier lopen veel dingen en is in proces. Misschien wat meer met 
Mijnwijkplan? Daan is hierbij betrokken.  

• Bussluis is voor de bühne. Auto's met hogere doorgang kunnen en gaan hier gewoon 
doorheen.   

• Het is een bussluis. Maar Breng heeft dit zelf gevraagd. Het is schipperen tussen de 
regels  

• Groenstrook/talud Lijnbaanstraat, wat zijn hier de plannen? Is het mogelijk om hier 
tijdelijk een speelvoorziening oid. aan te leggen?   

• Gemeente gaat kijken wat hier mogelijk is.   
• Eventueel wat goedgekeurde speeltoestellen vanaf de werf hiernaartoe.  
• Aanvulpunten  
• Dijkkwartier  
• Bij Dijkkwartier komen er ongeveer 250 parkeerplaatsen.  
• Je rijdt vanuit maaiveld parkeerterrein op  
• Als er stukken zijn of vragen in de wijk, foto’s sturen naar Jeffrey.  

  

Rondvraag:  

• Filmpje van Gemeente met de brug in 3D. En de opgenomen bijeenkomst  
• Ger: Dat mooie tekening: Kan het niet een keer hier komen te hangen?  

o Voor een periode hier te laten staan? Of hoe kunnen we hier bij de Biezantijn 
een info punt creëren?  

o Misschien meer banners maken?  
o Posters?  
o Meedenken.  

• Aanvulling: Is het een idee ook dit voor betaald parkeren te gaan doen?  
• Is er al meer bekend over een mandjes winkel? o Nee. o Blok 4. Wordt pas 2024 

gerealiseerd  

ATT: Dit zijn notities van het overleg en geen officiële notulen van klankbordgroep 
OBW  


