Aantekeningen van gesprek over Wijkvisie Klarenbeek Veersepoort op Wijktafel 19 september
2019.
CSW.
Opmerkingen:
-studentenhuis i.p.v. in het Roggeveenhuis (daar is veel overlast);
-Jumbo in het pand;
-Ouderenvoorziening met appartementen + soc woningbouw;
-Geen Jumbo hoort aan de rand van de wijk;
-Vergrijzing zorgt dat mensen onnodig een bed in het ziekenhuis bezetten. Daar met een
voorziening in het pand voor komen;
-Combinatie supermarkt, ouderen voorziening en concentratie van de scholen. Let er dan wel op
dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. win win…;
-Jumbo aan de rand van de wijk.
Wie wil er in de klankbordgroep zitten? 1 persoon heeft zich gemeld?
5 basisscholen.
Meerdere bewoners vinden het een goed idee waarbij ook het te combineren met cultuurhuis,
scholen en de Jumbo.
De Meker.
Goed idee dat Woongoed er appartementen gaat bouwen.
Fazantenhof. Weinig reactie
Ontmoetingsplek.
Er is geen behoefte voor een andere locatie. Café Willem ligt kennelijk centraal genoeg.
Er waren diverse bewoners uit Klarenbeek die dat prima vonden.
Woningvoorraad.
Starterswoningen voor jongeren, het moet betaalbaar blijven voor de jongeren. Men wil graag in
eigen wijk blijven.
HAP. Bij Cor Helmendach heb ik om een recentelijke plattegrond gevraagd. Afwachten of die
beschikbaar is.
Ouderenzorg.
Burenhulp.
Buurtbus is geschrapt. Dat vinden sommige jammer. Chris S geeft aan dat er te weinig
belangstelling voor was. Er wordt nog wel gekeken naar alternatieven samen met prov. en
Connexxion. Ook blijft WMO mogelijk.
Mobiliteit? Geen reactie zover ik weet…
Openbare ruimte biodiversiteit. Geen reactie
Beheer. Iemand onderhoud al 40 jaar een stukje groen?
Troepgroep. Goed idee als de scholen dit oppakken.
Laadpaal nee 1x
Zitbankje of toilet. Toilet kost € 90.000 aldus Chris S.
Verkeer.
-blijvende klacht dat fietsers uit de Koos Vorrinkstraat geen voorrang krijgen van verkeer dat op de
Churchilllaan rijdt;
-op de Noordaweg rijdt men hard t.h.v de woningen naast de brandweerkazerne.
Beide punten neemt men mee in de verkeerswerkgroep Noord.
N57 en andere wegen.
Het wordt steeds drukker. Met name het geluid van motorrijders blijft lang in de buurt “hangen”.
Ben geeft aan dat van belang is hoe de wijk er over 10 jaar uitziet. Hoe scoren we dan? Wordt in
de Nieuwsbrief meegenomen.

Rondvraag.
AED. Henk geeft aan dat de bewoners zelf een groep mogen vormen van 10 of meer personen.
Als hij die informatie binnenkrijgt gaat hij kijken wie de cursus kan geven. Daar is ook wijkbudget
voor naast de mogelijkheid dat de ziektekostenverzekering hierin kan bijdragen. Addy van de
Bosse gaat dat organiseren.
Na afloop merkte iemand op dat het werken met plattegronden het gesprek meer levendigheid had
kunnen gegeven.

