Verslag van de algemene vergadering van 29 september 2022
in de Fluiter , Wiekslag
Opening:

De voorzitter Aruna opent de vergadering en heet iedereen
welkom. Ook de voormalig en de nieuwe wijkwethouder zijn
aanwezig, en de voormalig wijk wethouder Ans Hartnagel krijgt
het woord om Sharlon Rosa te bedanken voor hetgeen hij
heeft gedaan voor de bewoners van de Wiekslag en de Hoven.
Hij gaat nu zijn energie steken in de Serre. We kunnen trots
zijn op bewoners die zich zo inspannen.

Notulen:

De notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2022
worden goedgekeurd en vastgesteld.

Voorstellen:

De nieuwe wijk wethouder Eric Faassen stelt zich voor en
daarna stelt de nieuwe stadsmarinier zich ook voor.
Fred van Westreenen die gaat over de Hoeken, Wiekslag
en woonoverlast algemeen.

Rondvraag:

Ed Emmen vraag over het opknappen van het metrostation
of dat niet beter op elkaar afgestemd had kunnen worden.
De gebiedsregisseur geeft aan dat er altijd wordt geprobeerd
om projecten goed op elkaar af te stemmen, maar dat we
helaas ook vaak met allerlei faktoren te maken hebben waar
we beperkt invloed op hebben. De gemeente begrijpt de
teleurstelling maar soms gaat dat bij grote projecten nu
eenmaal zo.
Een bewoner merkt op dat het resultaat uiteindelijk telt en
dat het nu wel mooi wordt.
Joyce Graphorn of er gekeken kan worden naar de toegang
van de Wiekslag. Er komen kinderen vanaf de Koperwiek

en zeker nu het donkere jaargetijde er weer is, is de route
niet veilig en onduidelijk ivm met de bouw van de
nieuwe Hoven
De heer Mark de Vries van de gemeente gaat het controleren
en de omgevallen borden opnieuw plaatsen.
NB De borden werden nagelopen, met Stebru wordt contact
opgenomen over de doeken die op de hekken zijn
geplaatst, wat niet toegestaan is ivm het zicht.Ook is
een steen , die omhoog stak bij de toegang naar de
Fluiterlaan goed gelegd.
Fred Emmen vraagt of de gemeente en de RET kunnen
bekijken of er beneden in het metrostation een mogelijkheid
kan komen om wat zitplaatsen te realiseren.
NB Reactie RET: In de hallen zelf zijn geen bankjes. Dit is
geen “lang”verblijfsruimte. Men komt binnen, checkt in
en gaat naar boven. Groepsvorming in de hal beneden
is niet gewenst.
Na de rondvraag kan men de verschillende projecten van nieuwbouw en herbouw die
in de wijk gerealiseerd gaan worden bekijken en bespreken.
De Harmonie wordt bemand door Adnan Özcelik
Stadsplein-Centrum-Amandel bemand door Bert Bordes en Marcel Harlaar
Wiekslag-Mient-Meeuwensingel bemand door Else Gerritse en Mark de Vries
Blinkert-ING bemand door Bram Holleman

De voorzitter bedankt namens WOP bestuur en wijkbewoners Middelwatering
voormalig wijk wethouder Ans Hartnagel voor haar inzet voor de wijk in de
afgelopen jaren.
Voorzitter nodigt iedereen uit om langs de stands te lopen en meer te ontdekken
over de nieuwe ontwikkelingen in de wijk.
Daar wordt druk gebruik van gemaakt.
De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje
Met dank aan de vrijwilligers van de Fluiter, aanwezige standhouders en bezoekers
was dit een geslaagde avond.
We zien u graag op de volgende WOP bijeenkomst op donderdag 24 november a.s.

