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Van: Laura van der Sluijs 
Verzonden: maandag 6 juni 2011 3:29
Aan: 'a.pieterson; 'm.hoek   ; 'lizzy.vangelder'
CC: 'Jan van Arkel'; Harm de Oude'; 'jeanine barneveld'
Onderwerp: Punten 9 juni Lupine Vesper

 
Geachte mevrouw van Gelder, heer Pieterson en mevrouw  van der Hoek. 
 
Wij zijn u dankbaar dat u uw medewerking heeft toegezegd voor de informatieavond voor de bewoners van het Lupine-Vesper project van a.s. donderdag 9 juni om 20.30 uur 
in de bovenzaal van LCC Castagnet.  
Graag willen wij geïnformeerd worden over de punten zoals opgesteld in bijgevoegd word document.  
Wij zorgen voor een beamer t.b.v. een powerpoint presenatie. Kun u ter verduidelijking van uw uitleg op die avond nu alvast tekeningen/kaartmateriaal digitaal naar mij e-
mailen, dan zorgen wij dat deze geprojecteerd kunnen worden. 
 
Tot donderdagavond 9 juni, 20.15 uur in de bovenzaal van LCC de Castagnet te Schiebroek. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Laura van der Sluijs en Jeanine Barneveld, Bewoners van de Dalkruidstraat. 
 

Geachte heer van der Water, mevrouw van Gelder, heer Pieterson en mevrouw  van der Hoek. 

Zoals u inmiddels weet organiseren wij een informatie avond over de directe omgeving van Lupine-Vesper voor de bewoners van Lupine Vesper.  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 aan de hand van de volgende punten meer duidelijkheid in te krijgen.  

Graag willen wij van u op donderdag avond 9 juni a.s. informatie/antwoord  op  onderstaande:   

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 weg 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 straks het bouwverkeer geregeld (aan en afvoer bouwmaterialen). 
- Hoe ziet het uiteindelijke verkeersplan er uit als alle bouwplannen uitgevoerd zijn.  

Alvast hartelijk dan voor uw toegezegde medewerking. 
Laura van der Sluijs, Jeanine Barneveld (Bewoners Dalkruidstraat)  


