
Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling. 

Vanavond, 3 februari 2022, staat als punt 9 op uw agenda het Concept Ruimtelijke Visie Molenwijk-

noord. 

Vanmorgen is het (dagelijks) bestuur van de wijkraad bijgepraat over dit concept en over het vervolg 

van het traject. Een traject dat overigens al vanaf 2018 loopt. Toen werden de bewoners van de te 

slopen flats van Pré Wonen al geïnformeerd over de plannen voor nieuwbouw. 

De wijkraad Molenwijk is blij dat er nu echt wat schot komt in deze zaak en wij willen u alvast onze 

eerste, globale reactie geven. Wij houden het bij een paar hoofdpunten, later zullen wij zeker nog 

onze zienswijzen inzenden. 

De punten, die er op dit eerste moment uitspringen zijn de volgende: 

1. In de visie wordt een aantal malen gesproken over het belang van een 

ontmoetingsruimte/mogelijkheid voor de bewoners van de wijk. Hier zijn wij heel bij mee en dit 

belang willen wij zeker onderstrepen. Wel denken wij dan aan een ruimte/mogelijkheid waar 

men niet alleen terecht kan voor een kop koffie, maar die vooral ook mogelijkheden schept tot 

het organiseren van activiteiten, cursussen, speelmogelijkheden voor kinderen, enz. 

2. In de buitenruimtes worden nu globaal plaatsen aangegeven voor speelmogelijkheden voor 

kinderen. Hier willen wij graag vroegtijdig bij worden betrokken, vooral ook omdat wij op dit 

moment merken dat hier veel behoefte aan is in onze wijk. 

3. Opvallend in dit plan is, dat de auto zoveel mogelijk naar de randen van de wijk worden 

“verbannen”. Een prima idee. Maar des te opmerkelijker is het dan te zien dat de auto nog altijd 

terecht kan in het z.g. Waddenpark. Dit park wordt getoond als een prachtig gebied om te 

wandelen en te recreëren, maar toch wordt het op diverse plaatsen doorkruist door een 

autoweg en er ligt zelfs een autostrook langs het groengebied. Ontsluiting vanaf de achterkant 

van de flats langs de Europaweg zou een veel veiliger en schonere oplossing zijn.  

4. Als laatste punt vragen wij aandacht voor de betrokkenheid van de wijkraad in een zeer 

vroegtijdig stadium voor het onderzoek naar het voorzieningencluster aan de Frieslandlaan. 

Wijkraad Molenwijk, 

Riet Ooms, voorzitter 

 


