Verslag WOPvergadering op 8september 2015
in buurtcentrum de Fluiter.
aanwezig 49 personen

Opening door de voorzitter Daniel Koolwijk.
Mededeling Els Terlouw heeft zich afgemeld.
Wethouder van Sluis geeft een update van de plannen in Middelwatering.
De plannen van TNT betr. het postkantoor gaan vanwege fraude niet door.
De perikelen rond de Koperwiek is een eenzijdig verhaal, er zijn verschuivingen van lokaties
o.a.in verband met verbouwing, die er goed uitziet.
Metrostation wordt als eerste in 2016 aan 1zijde verbouwd, jaar daarna andere zijde
Inpassing van Stadsplein.
Binnenkort verkeersontsluiting Centrum, er is een concept verkeersplan, ring rond
Koperwiek, voornemen 30km zone incl. Duikerlaan, versmalling, meer groen.
Op plaats vroegere tankstation parkeergarage 270 plaatsen, 2 lagen.
Voetgangers en fietsen veiliger oversteken, Rembrandtsingel, Slotlaan
Bewonersbijeenomsten, Couwenhoek en Rubenssingel Hoven 2,gebiedspaspoort, plannen, er
zijn nieuwe regels van het rijk, taak Havensteder.
Ed.Emmen1. toonbaar maken van TNT Duikerlaan
2.verschillende regels bij rotondes, wethouder zegt toe dat er
gelijke regels komen.
Y. den Engelsman 30km zone Reigerlaan bij Couwenhoekseweg?
J.van Straaten herinrichten Fluiterlaan is 60-80cm verzakt,wanneer?
Wethouder van Sluis moet technisch voldoen bij herinrichting, 30km mooie klinkers, komt
nov-dec. in raad moet geld bij
Y. den Engelsman. Centrumgebied is opnieuw ingekaderd?
Wethouder van SluisVijverhof-Dorpskerk wordt niets aan gedaan
Meeuwensingel-Rivierweg, Kerklaan-oudedorpskern kost 6ton, verkeersveiligheid gaat voor
J.van Rossen Roerdomplaan doorgaande weg?
Wethouder van Sluis is nog geen goed plan voor er worden alleen plannen gemaakt die
verkeersveiligheid garanderen,misschien scholen verplaatsen?
Wethouder Meuldijk, over het groen. Aannemer het onderhoud zo adequaat mogelijk laten
doen, keus is gemaakt voor sober, soms moet vanuit de gemeente aannnemer aan het werk
gezet worden.
Y.den Engelsman Soms is het niet helemaal duidelijk of het een hondenuitlaatplaats of
natuurgebied is,
Wethouder Meuldijk wordt uitgezocht
H. den Engelsman vreemd dat poepmachine na de grasmaaier komt,
Wethouder Meuldijk! Dit wordt doorgegeven, evt. schade wordt altijd hersteld.
Pauze tot 9 uur.
Presentatie door mevr.Marianne Roest van het IJsselcollege.
Er is lang gepraat over de locatie, Couwenhoekseweg niet, Alkenlaan niet, uiteindelijk werd
het Pelikaanweg. Opocbestuurders komen in het gebouw.
Oplevering aug.2016- jan.2017.
Er wordt een filmpje vertoond,

Er komen 1100 leerlingen over 4 etages.
Leerlingen van VMBO, MAVO, HAVO, VWO komen in dezelfde schoolgebouw, dan
ontstaan er dwarsverbanden.
Ed Emmen wordt er gedacht over 2talig onderwijs?o
Mariannne Roest ook voor mavo
Hans den Engelsman wat gebeurt met locatie Wiekslag?
Marianne Roest die blijft, is speciaal praktijkonderwijs.
Na de eerste laag komt uitnodiging voor de buurt
J.de Melker hoe wordt het oversteken met de fiets?
J.Stip Kanaalweg gaat weg, komt daar woningbouw?
H.den Engelsman, hoe is de luchtbehandeling?
Marianne Roest er komt een nieuw concept uitwisseling van warme en koude lucht.
Info vanuit de werkgroepen.
Muziek,Marja Smit, 8oct. 1e lunchconcert van het seizoen
Groenvoorziening Jilt Sietsma, Dringend verzoek grote potten bij ingang van de wijk water
te geven,alleen de pot op de Duikerlaan wordt goed onderhouden ( door J.Binneveld hij krijgt
een plantje).
J.Middelkoop Voor Slotplein is een plan van aanpak.
Arno de Bie 25 sept. Gezamelijk eten,er komt een lange tafel door de Koperwiek, Vijverhof
verzorgt het eten.Isala gaat in de avond een pleinbioscoop verzorgen.Inschrijven bij V.I.P. en
de Fluiter, kosten zijn €5,-.
Miep Hordijk,Naaien op de dinsdagavond en verstellen op vrijdagochtend in de Fluiter, blijft
goede belangstelling voor.
Rondvraag.
Joop Benningshof Heeft 2 vergaderingen geleden vraag gesteld hoe het met het
Werkuitvoeringsplan (WUP) staat, maar heeft nog geen antwoord gekregen,
Wethouder van Sluis kan nu geen antwoord geven, maar zal hier over een week op terug
komen.
Hans den Engelsman Hoe gaat het met het Slotpark?
Wethouder Meuldijk ook hier werk met werk. Overleg samen met
Hoogheemraadschap, Landschapsarchitect en verg.Slotpark
Oude contouren terugbrengen, verhoogde wandelpromenade, werkzaamheden zijn naar voren
gehaald.
Sharon Rosa, de slang van de waterpomp ligt nu over de weg, dat geeft teveel slijtage.
Hier komt men op terug.
Jilt sietsma en Marja Smit. a..s zaterdag 12 september open monumentendag, de Hoeksteen
kerk is open en in van Capellehuis opening cultuurseizoen en op nog veel meer plaatsen
aktiviteiten
Sharon Rosa 26 september burendag.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje en een hapje.

