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In het raadsvoorstel wordt onder '6. Communicatie' opgemerkt dat er bij de verdere uitwerking van de 
plannen met de omwonenden gesproken zal worden over het 'hoe, wat en wanneer. Onze indruk is dat 
de participatie nog moet plaatsvinden, terwijl er al wel een concrete aanvraag voor uitvoeringskrediet 
ligt. Hebben de omwonenden daar ook over kunnen meedenken?

De inrichting van het wijkje Bij de Zijl is in goed overleg met de interne deskundigen en in overleg met de 
ontwikkelaar tot stand gekomen. 

Het is niet te doen gebruikelijk dat bewoners inspraak krijgen bij de inrichting van een nieuwbouwwijk.  
De bewoners zijn immers nog niet bekend. 
Alles draait dan om de verkoop/verhuur informatie van de te verwachten inrichting. 

Begin maart 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle bewoners van de 42 
koopwoningen zijn uitgenodigd en een groot deel aanwezig waren.
Bij die gelegenheid is medegedeeld dat de riolering in de Leidsedreef dit najaar vervangen moet worden. 
Tevens zijn schetsen van de voorgenomen herinrichting voorgelegd. Deze wijken slechts gering af van wat 
aan hen is voorgelegd bij de verkoopinformatie begin 2019.  Door het aaneengesloten haaks parkeren bij 
het begin van de Leidsedreef  te onderbreken met om de 5 parkeerplaatsen een  stukje groen  of boom 
(beleid inrichting parkeren) en halfverharding  te maken wordt het voor hen aantrekkelijker. 

Aan de belegger, Amvest,  van de woontoren en bij de verhuur van de woontoren aan gegadigden is 
informatie gegeven over de voorgenomen herinrichting van de Leidsedreef. 
Aan Amvest en Rijnhart Wonen, verhuurder 36 sociale huurwoningen aan de Steneveltdreef, zullen de 
uitgewerkte tekeningen voorgelegd worden.  

De verdere communicatie aan bewoners zal zich meer richten op het “wanneer” en de bereikbaarheid 
voor bewoners tijdens de werkzaamheden,  dan op het “hoe en wat”.


