
Van: Laura van der Sluijs 
Verzonden: maandag 6 juni 2011 2:47
Aan: 'alle bewoners Lupine-Vesper'

Onderwerp:
RE: Open informatieavond omgeving Lupine Vesper 
      donderdag 9 juni 20.30 uur

 
 

Beste medebewoners van Lupine Vesper,  

De aangekondigde informatieavond omgeving Lupine-Vesper die staat!!  
Datum: donderdagavond 9 juni a.s. 
Tijd: 20.30-22.00 uur, inloop tussen 20.15-20.30 uur 
Locatie: Bovenzaal LCC Castagnet (hoek Kastanjesingel/Larikslaan) 

Wat gaat er nu komen in de directe omgeving van Lupine-Vesper? Huidige status stedenbouwkundig plan Schiebroek-noord. 
Wat is hiervan de fasering en wanneer is het hele project klaar? 
En wat gebeurt er in de tussentijd, welke tijdelijke voorzieningen worden er getroffen? 

Hier proberen wij van: 

- Guus van der Water, senior projectmanager comwonen  
- Lizzy van Gelder, wijkconsulent noord comwonen 
- Adriaan Pieterson, portefeuille houder Buitenruimte, Milieu en Verkeer en Vervoer deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 
- Marjan van der Hoek, gebiedscoördinator Schiebroek-Terbreggen deelgemeente Hillegersberg Schiebroek 

Aan de hand van onderstaande punten meer duidelijkheid in te krijgen. 

Buitenruimte in project Lupine-Vesper zelf: 
- Hoe zit het nu met de vuilcontainers, momenteel nog steeds bovengronds. 
- Beheer/plannen niet verkochte A woningen. 
- Hoe zit het met de Bomen in de Bremstraat, zijn zij dood? 

(Wijziging) Plannen omgeving Lupine-Vesper: 
- Heeft het samen gaan van PSW en COMWONEN gevolgen voor het Lupine project? 
Lupine fase VI, Nox 1\2: 
- Wat voor een soort bebouwing (appartementen/gezinswoningen) komt daar en is de planning daarvan uitgesteld. 
- Wanneer wordt peppelweg-gedeelte t.b.v Lupine fase VI gesloopt. 
Lupine fase V, Woonservicezone: 

- Hoe hoog gaat daar gebouwd worden (accent toren 10 hoog?)  en wat is daarvan de planning. 
- Wanneer wordt peppelweg -gedeelte t.b.v. Lupine fase V gesloopt. 
Herontwikkeling winkelgebied Peppelweg, Lupineplein:
- Wat zijn nu de plannen met de Albert Heijn. 
- Hoe gaat het “Lupinepleinpark” er uit zien als AH is. 

Wat gebeurt er in de tussentijd: 
- Wat zij de plannen met de bouwplaats en de braak liggende (bouw)terreinen. Welke tijdelijke voorzieningen worden hiervoor getroffen. 
- Als er nog geen zicht op is wanneer en of AH weg  gaat, hoe wordt dan “Lupinepleinpark” ingericht en onderhouden. 
- Hoe zit het met het beheer van de tijdelijke bewoning van de Peppelweg (overlast). 

Verkeerssituatie: 
- Bebording 30 km zone in Lupine-Vesper momenteel niet correct. 
- Wat zijn de afspraken over aan- en afvoer van AH. 
- Wat wordt de uit-rijroute uit de wijk als AH (voorlopig nog) blijft. Momenteel extra veel verkeer door Dalkruidstraat.   
- Hoelang blijft Bremstraat aan een kant nog doodlopend. 
- Nu al te beperkte parkeermogelijkheden Bremstraat. 
- Hoe wordt strak het bouwverkeer geregeld (aan en afvoer bouwmaterialen). 
- Hoe ziet het uiteindelijke verkeersplan er uit als alle bouwplannen uitgevoerd zijn. 

Een avond om niet te missen dus!! Namens de organisatie dan ook graag tot Donderdagavond. 

Laura van der Sluijs, Jeanine Barneveld (Bewoners Dalkruidstraat) 
Jan van Arkel (voorzitter Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek) 
Harm de Oude (opbouwmedewerker van Thermiek Welzijnsorganisatie) 
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Van: Laura van der Sluijs   
Verzonden: zondag 22 mei 2011 14:03 
Aan: 'alle Bewoners van Lupine-Vesper' 
Onderwerp: Open informatieavond omgeving Lupine Vesper donderdag 9 juni 20.30 uur 

 
 
Beste medebewoners van Lupine Vesper, 
 
Wijk de Vesper is al enige tijd af, maar ……hoe staat het eigenlijk met de directe omgeving? Om hier wat meer inzicht in te krijgen en om af te tasten of wij daarbij nog 
inspraak in kunnen hebben, zijn wij bezig om in samenwerking met SBO en Thermiek een open informatieavond te organiseren op donderdag 9 juni.  
 
Hiervoor worden door SBO en Thermiek, de volgende mensen uitgenodigd: 
- de heer Adriaan Pieterson, politiek verantwoordelijke en portefeuillehouder buitenruimte deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. 
- mevrouw Lizzy van Gelder, teammanager wijkontwikkeling van ComWonen 
- de bewoners van de wijk Lupine Vesper en omwonende 
 
I.v.m. het regelen van een locatie willen wij inventariseren, of jullie donderdag 9 juni 20.30 uur op deze open informatieavond komen. Graag een reactie voor donderdag 
a.s. 26 mei.  
 
Samen met de heer Jan van Arkel en de heer Bram den Braber (van SBO, Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek), en Harm de Oude (opbouwmedewerker van 
Thermiek Welzijnsorganisatie), nemen wij Jeanine Barneveld en Laura van der Sluijs (bewoners Dalkruidstraat), het initiatief om deze open informatieavond te organiseren. 
Met als doel meer inzicht krijgen in hoe de plannen en ontwikkelingen rondom de wijk Lupine Vesper ervoor staan. 
 
Wij hebben behoefte aan duidelijkheid wat betreft de afbouw van het Vesperproject, appartementen of gezinswoningen? De bouwprojecten aan beide zijden van de 
Peppelweg, wat en hoe hoog eigenlijk? Wat gaat dit voor de buurt betekenen? Hoe wordt nu en straks het verkeer geregeld? Blijft AH nu of wordt deze verplaatst? Welke 
tijdelijke voorzieningen worden er getroffen en wanneer is het hele project klaar? 
 
Dus graag voor donderdag a.s. 26 mei laten weten of jullie donderdag 9 juni 20.30 uur op deze open informatieavond komen. Ook graag even aangeven met hoeveel. Dit 
kan per reply op deze mail naar Laura van der Sluijs.  Afhankelijk van het aantal aanwezigen, zal de locatie worden bepaald.  
 
 
Met vriendelijke groet en tot nader bericht, 
 
Jeanine Barneveld en Laura van der Sluijs 
 


