
Lamars, Ronald 

Aan: 
CC: 

Van: 
Verzonden: 

Onderwerp: 

Smit, Lenneke <lenneke.smit@actor.nl> 
donderdag 29 november 2018 13:51 
IGriffie 
N.verbrugge; wimvangeelen5 
Ambitiedocument Snellerpoort 7 Raadsvergadering 29 november 2018 

Urgentie: Hoog 

Geachte Griffier, 

Na het lezen van bovenstaand document en de toelichting van wethouder T. de Weger op dit onderwerp tijdens de 
Wijkplatformvergadering van Snel Ã Polanen (27 november jl.) willen wij vanuit het bestuur van Wijkplatform 
Staatsliedenkwartier graag een reactie aanbieden t.a.v. de bespreking van dit document in de Raadsvergadering van 
29 november a.s. 

In het huidige plan wordt gesproken over de bouw van mogelijk 3 flats met woonlagen tot wel 15 hoog. Dit baart ons 
zorgen over mogelijke negatieve effecten daarvan die uitstralen op onze wijk en dan met name op de woningen in 
onze wijk die vlakbij het spoor gesitueerd zijn. Er is nog geen gelegenheid geweest om deze mogelijke negatieve 
effecten nader te onderzoeken en te beschrijven maar graag geven wij onze zorgen mee aan de Raad. Uiteraard 
blijven wij graag nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Snellerpoort zeker ook op het gebied van de 
verkeersbewegingen aangezien dit onze wijk direct zal raken. 

Verder spreken wij ook onze zorg uit over het mogelijk verdwijnen van de Aldi uit onze wijk. Dit zou een zeer groot 
verlies zijn voor de wijk, de enige optie die er nog bestaat om boodschappen te doen voor een grote groep bewoners 
die niet gemakkelijk op een andere plek boodschappen kan doen qua fysieke beperkingen en het effect hiervan op 
sociaal gebied. Op dit onderwerp worden wij graag nader geïnformeerd. 

Helaas kunnen wij niet aanwezig zijn persoonlijk maar hierbij het verzoek om deze mail als stuk in te brengen 
vanavond. De inhoud en de onderwerpen zijn afgestemd met onze wijkwethouder George Becht maar deze mail is 
specifiek voor de Raad bestemd. 

Alvast dank, namens het bestuur 

Lenneke Smit 
Voorzitter Wijkplatform Staatsliedenkwartier 
e: voorzitter@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl 
m: 06-25 08 66 46 
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