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Inleiding
Op de allereerste plaats wil onze fractie het College complimenteren met de nieuwe
gebiedsontwikkelingen in de Vossener. Op 18 maart 2010 heeft in het kader van deze
gebiedsontwikkeling in de Vossener in Blerick een eerste bewonersbijeenkomst
plaatsgevonden waar de eerste brede plannen werden gepresenteerd. Tijdens deze
bijeenkomst konden aanwezigen zijn aanmelden voor nog te vormen werkateliers. In
februari jl. vond een tweede bewonersbijeenkomst plaats waar de resultaten van de
werkateliers en de definitieve plannen werden gepresenteerd. Ondanks de vele uitgebreide
communicatietrajecten door de Gemeente w.o. het versturen van brieven naar bewoners,
bewonersbijeenkomsten, gevormde werkateliers e.d. publicaties e.d. werden diverse
bewoners tijdens deze bijeenkomst 1 februari j.l. toch verrast door de plannen in hun
directe straat of wijkomgeving. Deze plannen waren inmiddels door het College vastgesteld.
Bewoners van de Vossenerlaan hebben de Gemeente hun standpunt laten weten inzake een
fietspad dat volgens de plannen vlak voor hun deur komt te liggen. Na inzet van de
bewoners en ook onze fractie is besloten om 1 avond te organiseren waarbij deze direct
aanwonenden, het wijkoverleg, de deelnemers aan de workshop en eventuele andere
belanghebbenden aanwezig kunnen zijn. Aan de hand van diverse oplossingen /
mogelijkheden wil de Gemeente tot een voor allen aanvaardbaar compromis komen om de
algehele leefbaarheid van de wijk verder op te plussen. Hierover is onze fractie tevreden en
we hopen dat er een oplossing gevonden kan worden. Ook hebben zich bewoners van de La
Fontainestraat tot de Gemeente gericht inzake een speelveldje.
Wij hebben de volgende vragen aan het College:
1. Zijn er meerdere opmerkingen van bewoners of bewonersgroepen binnengekomen en
op welke wijze worden opmerkingen nog in de plannen meegenomen?
2. Welke acties zijn of worden verder nog door u ondernomen om burgers te informeren
m.b.t. deze gebiedsontwikkeling?
3. Is het College bereid om te onderzoeken hoe in de toekomst communicatietrajecten
naar burgers nog beter kunnen met als doel om bewoners nog meer te betrekken bij
bewonersparticipatie trajecten? Dit in het kader van stad van actieve mensen en
zelfsturing.
Met vriendelijke groet,
Fractie LokaleDemocraten.
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