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Adriaan Pieterson
Jeanine Barneveld; Laura v.d. Sluijs; Marjan van der Hoek; Lizzy van Gelder; Harm de
Oude
Buitenruimte Lupine/Vesper

Geachte heer Pieterson,
Dinsdag, 10 mei jl. zijn Jeanine Barneveld en Laura van der Sluys, bewoners van het bouwproject Vesper, samen
met de opbouwwerker van Thermiek, Harm de Oude, bij ons op het kantoor van de SBO geweest.
Jeanine en Laura vertelden dat zij met groot plezier hun nieuwe huis in de Vesper hebben betrokken. Dat is alweer
enige tijd geleden.
Ondertussen is er veel onderling contact, zijn veel gezinnen uitgebreid met nieuwe wereldburgers en worden
buurtfeestjes gehouden. Alles lijkt mooi behalve de directe omgeving.
De verkeerssituatie is onduidelijk. Het terrein dat omgeven is door tijdelijke bouwhekken ligt er al tijden verlaten bij. Er
is geen informatie over de afbouw van het Vesper project. Er is behoefte aan duidelijkheid voor wat betreft de
bouwprojecten aan beide zijden van de Peppelweg. Wat gaat dat voor de buurt betekenen? Hoe wordt nu en straks
het verkeer geregeld en wanneer is het hele project klaar?
Welke tijdelijke voorzieningen worden getroffen en wie zijn de aanspreekpunten?
Wat wij willen voorstellen is dat er een open informatieavond komt voor de bewoners van de Lupine / Vesper en
omwonenden, waarin duidelijkheid wordt verschaft over inrichting van bouwplaatsen, afzettingen, verlichting,
verkeersplan, aan- en afvoer van Albert Heijn, aan- en afvoer bouwmaterialen etc., en tenslotte het definitieve
inrichtingsplan, zoals de zaken er nu voor staan. Volgens ons kunnen hier de mensen van Gemeentewerken en / of
dS+V het beste informatie verschaffen. Ook Com.Wonen zal worden gevraagd op deze avond een bijdrage te
leveren.
Wij spreken u aan als de politiek verantwoordelijke bestuurder om ons in deze kwesties duidelijkheid te
verschaffen. Wij stellen daarom voor een open informatieavond te houden op
9 juni a.s. om 20.30 uur.
Inmiddels hebben wij van uw secretariaat mogen vernemen dat de datum in uw agenda schikt.
Omdat wij nog niet kunnen bepalen hoeveel belangstelling er is voor deze avond hebben wij nog geen locatie
gereserveerd.
Jeanine en Laura zullen navraag doen in hun omgeving. Daarna zullen wij beslissen:
óf op kantoor van de SBO (maximaal 15 personen)
óf een zaaltje bij de Castagnet (15 - 40 personen)
óf de raadzaal bij de Deelgemeente (meer dan 40 personen)
Graag vernemen wij op korte termijn of u zich kunt vinden in deze gang van zaken.
Met vriendelijke groet,
J.A. van Arkel
voorzitter SBO
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