Wergroep Klaverweide e.o.
Werkgroep Centrale As

Verslag van werkgroep vergadering 4:
19 mei 2008
Werkgroepleden Klaverweide e.o. :
Mevr. vd Meulen
De heer en mevrouw Alberda
Nieuw werkgroeplid

Centrale As
Mevr. Steensma
De heer Iwema
Mevr. vd Heide
Mevr. Wierda

Overige aanwezigen:
Sytske Paulusma (beleidsambtenaar spelen)
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)
Oriie Steinarsson (bureau de Zwarte Hond)
Marc Lackmann (bureau de Zwarte Hond)
Marno van de Wiel (projectleider namens de gemeente)
1. Opening
2. Het verslag van werkgroep 3
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen en ingekomen stukken
4. Werkboek 4/4a van bureau De Zwarte Hond
De voorstellen van de Zwarte Hond voor het gebied Hooiweg – Burefen worden toegelicht en
besproken.
De werkgroepleden zijn positief over voorstel: optie B met de volgende kanttekeningen:
De parkeerbehoefte van de nieuw te bouwen woningen wordt direct bij de nieuw te bouwen
woningen opgelost (aan de nieuwe ontsluitingsweg0 aan de Hooiweg uitsluitend de
parkeerbehoefte van de Hooiweg.
De groenstrook tussen de Hooiweg en de nieuwbouw, die daardoor breder wordt, wordt
deels bestemd voor spelen.
Het nieuwbouwcomplex voor senioren aan de Oppers, wordt nog nader "gekneed", zonder
dat afbreuk wordt gedaan aan het aantal woningen.
5. Inloopdag
De aangepaste voorstellen worden voorgelegd aan de betrokken projectwethouders en
daarna gepresenteerd op een inloopdag. Op deze inloopdag zijn mensen van de gemeente,
corporaties en adviesbureau's beschikbaar voor toelichting.

Op de inloopdag kunnen mensen hun opmerkingen kwijt op een reactieformulier.
Vertegenwoordigers van de corporaties zijn beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.
Na afloop van de inloopdag kunnen mensen desgewenst nog schriftelijk reageren.
De inloopdag wordt aangekondigd in BreedUit en op de Website. De wijkbewoners krijgen
nog een persoonlijke uitnodiging. Direct na de vakantie verschijnt een nieuwsbrief met de
resultaten van de presentatie en de reacties.

De inloopdag is op:
dinsdag 10 juni van 16.00 uur tot 21.00 uur in de Lawei.
6. Rondvraag
Geen vragen
7. Planning
De werkgroepen komen na de zomervakantie weer bij elkaar, maar dan gescheiden voor de
Klaverweide en de Centrale As.

