Wergroep Klaverweide e.o.
Werkgroep Centrale As

Verslag van werkgroep vergadering 3:
28 april 2008
Werkgroepleden Klaverweide e.o. :
Mevr. vd Meulen
De heer, mevrouw Alberda (afwezig)

Centrale As
Mevr. Steensma (afwezig)
De heer Iwema
Mevr. vd Heide
Mevr. Wierda

Overige aanwezigen:
Date de Vries (beleidsambtenaar water)
Piter Bakker (WoonFriesland)
Wies ten Have (WoonFriesland)
Danny Veenstra (WoonFriesland)
Rob Verkerk (Woningbouwvereniging Smallingerland / Accolade)
Jurrian van der Meer met een collega (bureau de Zwarte Hond)
Marno van de Wiel (projectleider namens de gemeente)
1. Opening
2. Het verslag van werkgroep 2
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Burgemeester en wethouders hebben een positief principebesluit genomen over een school
met multifunctionele accommodatie ter vervanging van de Spreng. In de loop van mei wordt
dit deelproject met de school opgestart.
Naar aanleiding van het overleg met de wijkraad is gesproken op welke wijze een
terugkoppeling naar de wijkbewoners plaatsvindt. Op 10 juni is er een inloopdag waarin de
plannen uitgebreid gepresenteerd worden. Op de inloopdag zijn vertegenwoordigers van de
gemeente, de corporaties en het architectenbureau aanwezig om uitleg te geven.
Wijkbewoners kunnen dan hun commentaar kwijt of kunnen in de twee weken daarna
schriftelijk reageren.
4. Werkboek 3 van bureau De Zwarte Hond
Aan de hand van het werkboek van "de Zwarte Hond" is er een geanimeerde discussie. Over
het noordelijke deel van de wateras en over het zuidelijke deel met de vijvers is
overeenstemming. Over de Klaverweide / gebied Hooiweg-Burefen wordt overeenstemming
bereikt over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het architectenbureau tekent deze
randvoorwaarden uit en zend ze op vrijdag 9 mei aan alle werkgroepleden toe. De
werkgroepleden reageren meteen na het weekend per mail aan Marno van de Wiel:
m.van.de.wiel@smallingerland.nl

6. Rondvraag
Behalve het onderwerp over de terugkoppeling naar de wijkbewoners (zie agendapunt 3) zijn
er geen vragen.
7. Planning
De volgende vergadering is 19 mei om 19.30 uur in de Spreng.
Mevrouw Steensma wordt even bijgepraat door de heer Iwema.

