BESPREKINGSVERSLAG
Onderwerp

:

Bestuurlijk overleg Bewonersvereniging Meeuwenoord

Datum

:

6 maart 2017

Tijd

:

16:00 uur

Aanwezig

:

Bestuur Bewonersvereniging Meeuwenoord: Peter Hagemout; Ursula van
Dijk; Frank Groenewegen.
gemeente Brielle: wethouders André Schoon en Dick Verbeek,
Aad de Ronde, Albert Boomgaardt

1. Welkom en uitleg bestuurlijk overleg nieuwe stijl
2. Punten naar aanleiding overleg 8 maart 2016 en 27-10-2016
- Risico analyse
De Brinkgroep heeft een opdracht om in 2017 te komen met een analyse voor 200 –
250 woningen. Hierin moet meegenomen worden de milieudruk vanuit de haven incl.
geluidshinder, alsook de ontsluiting van Meeuwenoord.
- Puinbaan
Deze in verwijderd
- Revitalisering
Het bestek voor de weg werkzaamheden gaat binnenkort opnieuw de markt op. Het
vorige bestek is ingetrokken. Er waren onduidelijkheden over de ondergrond en
stabiliteit hiervan. Keuze is gevallen op asfalt. Dit gezien het gebruik in de komende
jaren voor de nieuwbouw. Door het wegvallen van de puinbaan blijft de druk op de
Lumeyweg groot.
De BVM is verbaasd dat dit niet is terug gekoppeld met hen. Dit was toegezegd. Zij
spreekt haar verontrusting uit over de verkeersdruk en de uitstraling van geen 30kmzone door asfalt. Hoe zijn de verkeer remmende maatregelen meegenomen in het
plan.
De BVM ontvangt graag een actuele planning van de revitalisatie. Ook van de
groenwerkzaamheden op het sportpark wil zij graag vooraf melding. Verder moet er
nog een overleg plaatsvinden over de verplaatsing van de speeltuin naar de overzijde.
3. Binnenstadvisie, Havenvisie en GVVP
Voor de zomer wil men de Binnenstadvisie en Havenvisie gereed hebben. Het Arsenaal
komt leeg, wat gaan we daar mee doen en wat zijn de mogelijkheden. Aantrekken van
meer toeristen. Upgraden van Turfkade en Haven.
Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan heeft hier ook betrekking op. Wel of niet
éénrichtingverkeer. Ontlasting Meeuwenoord wordt hierin ook meegenomen. Op 13
maart worden de raadsleden hiervan in kennis gesteld door DTV Consultants.
De BVM spreekt uit dat zij graag op de hoogte blijft en wordt gehouden en graag mee
participeert in de processen.
4. Woonvisie
Hierin komt ook Meeuwenoord naar voren. Wat is de noodzaak van woningbouw op
deze locatie. De gemeente wil uiteraard graag bouwen om investeringen uit de
verplaatsing naar Geuzenpark terug te verdienen.
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Actiepuntenlijst: stand van zaken d.d. 10-03-2017
Agenda
punt
1

2

3
4

Onderwerp
Welkom en uitleg bestuurlijk overleg nieuwe stijl
- geen actie
- wijkschouw 22 november om 10:00 uur
Punten naar aanleiding overleg 8 maart 2016 en 2710-2016
- Risico analyse
BVM op de hoogte houden.
- Puinbaan
Geen actie
- Revitalisering
Actuele planning van de revitalisatie.
Overleg plannen verplaatsing van de speeltuin naar de
overzijde.
Binnenstadvisie, Havenvisie en GVVP
BVM op de hoogte houden.
Woonvisie
BVM op de hoogte houden.

status

Afgehandeld
-

Afgehandeld
-

-
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