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Tarcisius: locatie
De gemeente heeft in een brief aan
omwonenden laten weten dat het vergelijkend
onderzoek tussen de twee mogelijke locaties
voor de nieuwsbrief vertraging heeft opgelopen.
De gemeente gaat er wel nog steeds van uit dat
in de gemeenteraadsvergadering van mei een
besluit genomen kan worden.

Kinderconferentie
Normaal gesproken zouden alle kinderen met
basisschoolleeftijd in de buurt rond deze tijd een
uitnodiging voor de kinderconferentie
ontvangen.
Helaas hebben we ook dit jaar moeten besluiten
dat de activiteit niet door kan gaan bij gebrek
aan organisatiecapaciteit.
Het organiseren van een activiteit is in de regel
niet zo’n klus, mits er voldoende mensen zijn
om het werk te verdelen. Dan is het zelfs leuk
om te doen !
Wilt u zelf best wel eens bijdragen aan het
organiseren van een activiteit ? Laat het ons
weten !

Tarcisius: verkeersonderzoek
Behalve dat vergelijkend onderzoek speelt ook
de verkeerssituatie rond de huidige plek een rol
in de besluitvorming.
Door Bureau Goudappel/Coffeng is een
verkeersonderzoek uitgevoerd en het bureau
doet enkele voorstellen waarmee de omgeving
van de locatie Aarweg geschikt gemaakt kan
worden.
Het rapport is inmiddels besproken door de
werkgroep verkeer. Die is ingesteld door de
wijkraad en bestaat uit een lid van de wijkraad
en enkele betrokken bewoners.
De werkgroep organiseert eind maart (zie
website of wijkblad)een bewonersraadpleging in
het IVN-gebouw, waarna een reactie op de
voorstellen naar de gemeente zal worden
gestuurd.
Het onderzoeksrapport en de bijlagen zijn te
vinden op de website.
Tarcisius: politiek
De definitieve locatie wordt vastgesteld in de
gemeenteraad en is dus een politiek besluit.
Voor het zover is vinden op 21 maart nog de
gemeenteraadsverkiezingen plaats, zodat het
besluit door een nieuw college en een nieuwe
raad genomen zal worden.
Bewoners die dat belangrijk vinden kunnen bij
het bepalen van hun stem rekening houden met
het standpunt van de diverse politieke partijen
over de nieuwbouw.
Paul Gerards vroeg aan alle partijen hoe ze er
over denken en de uitkomst daarvan is nu ook
te vinden op de website.

Bestuur
We hebben twee mensen gevraagd om lid te
worden van het bestuur van de wijkraad. Ze
draaien nu 3 maanden mee om een goed beeld
te krijgen wat daar bij komt kijken.
In de bestuursvergadering van april hopen we
samen een besluit te kunnen nemen over
toetreding.
Op de schop
Dit jaar wordt op twee plaatsen aan de weg
gewerkt: de Welterlaan wordt geheel vernieuwd
(mogelijk vanaf april) en de rotonde nabij
Grotius wordt aangepast (nog niet bekend
wanneer).
Informatie over het werk aan de Welterlaan
staat op de website, informatie over de rotonde
volgt zo spoedig mogelijk.
Buurtactie en Buitenkans
De gemeente kent verschillende regelingen om
bewonersinitiatieven te ondersteunen, zoals de
Buurtactie en Buitenkans. Buurtactie richt zich
vooral op activiteiten die de sociale cohesie
versterken, bij Buitenkans gaat het vooral om
initiatieven in de openbare ruimte.
Kijk voor meer informatie en links naar de
regelingen op onze website.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Stuur dan een mailtje met in de onderwerpregel: “afmelding nieuwsbrief”.

