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Geachte voorzitter en leden van de commissie Ontwikkeling, 

 

In de Orionzone visie is kort samen gevat het volgende geschreven.  

̶ Op de plek waar Sportweg, Planetenlaan en Rijksstraatweg samenkomen wordt ruimte 

gereserveerd voor het nieuwe stadsplein, een levendig wijkplein voor buurtgerichte-, 

economische- en maatschappelijke functies, zoals buurthoreca, kleinschalige detailhandel en 

publieke functies zoals een bibliotheek.  

̶ Het plein krijgt voldoende oppervlak om ook te dienen als plek voor buurtevenementen en als 

aantrekkelijke verblijfsplek en vormt tevens de groene toegang tot het Schoterbos. 

In de huidige planontwikkeling is tot op heden slechts deels nagedacht over bepaalde functies. Hoe dit 

plein verder wordt vorm gegeven en gebruikt zal gaan worden is nog op geen enkele wijze nader belicht. 

Het lijkt mij daarom nu de hoogste tijd om daar aandacht aan te gaan besteden.  

Bewoners uit de omliggende wijken zullen voornamelijk dit plein gaan gebruiken. Ik heb daarom het 

plan opgevat om een bewoners werkgroep samen te stellen om gezamenlijk uit te werken wat we met 

dit “levendige wijkplein” willen doen.  

Ik heb een kaartje in de tekst bijgevoegd waar ik rood omlijnd het oppervlak van de huidige ruimte 

inclusief de benzinepomp heb aangegeven. Het oppervlak heb ik berekend op 6800 m2. 
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In de WBO vergadering van gisteren heb ik dit plan op de agenda laten zetten. Ik vertel u nu wat er 

besproken is, omdat ik dat nog niet in de tekst kon opnemen.  

Hier toelichten op wat in het WBO is besproken.   

Dit is nu mijn voornemen en U begrijpt dat we enige tijd nodig zullen hebben om met een resultaat te 

komen.  

Voor nu wil ik aan de Cie  Ontwikkeling het volgende vragen: 

̶ Kunt u zich kunnen vinden in dit plan? 

̶ Bent u bereidt om in de verdere besluitvorming rondom de Orionzone ontwikkeling ons de 

ruimte te willen geven om dit verder uit te werken? 

̶ Gaat u akkoord dat in een volgende vergadering wij onze (tussen) resultaten zullen 

presenteren? 

Dank voor de geboden inspreektijd en ik hoor nu graag uw antwoorden op mijn vragen. 

 

Rob van Looveren, MSc, vice voorzitter wijkraad de Krim  

 


