
 1 

Nieuwsbrief Wijk Vlakwater - Augustus 2013 

 
 
Geachte wijkbewoner(s), 
 
Als werkgroep Vlakwater hebben wij u medio december voor het laatst geïnformeerd over de stand 
van zaken betreffende de “Structuurvisie Wijkontwikkelingsplan Vlakwater”.  Nu dit tot een 
afronding is gekomen, willen wij u graag opnieuw hierover berichten.  
 
Wijkontwikkelingplan vastgesteld 
Uitgaande van de wensen - zoals geuit op de bewonersbijeenkomst in het Viecuri Ziekenhuis en 
middels de daarop volgende schriftelijke enquête - heeft de werkgroep, in nauw overleg met 
ambtenaren van de Gemeente, de afgelopen maanden een aangepaste tekst opgesteld voor de 
hoofdstukken 3 en 4 van het Wijkontwikkelingsplan, getiteld ‘Visie 2020’ en ‘Uitvoeringsprogramma’. 
Deze zijn – m.n. op het punt van hun uitvoerbaarheid - tevens besproken in en goedgekeurd door het 
zgn. 'Gebiedspanel' (vertegenwoordigers van Gemeente, Politie, Synthese en Wonen Limburg).  
Daarna heeft het College van B&W het plan gefiatteerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad, die het 
uiteindelijk op 18 juni definitief heeft vastgesteld. 
 
Als bijlage treft u het betreffende document aan: 
- de hoofdstukken 1 en 2 zijn geschreven onder verantwoordelijkheid van de Gemeente. 
- hoofdstuk 3 geeft onze (bewoners)visie op de wijk in 2020. 
- hoofdstuk 4 geeft aan wat er de komende jaren moet gebeuren om die visie te realiseren. 
Voor u lijken ons vooral de laatste 2 hoofdstukken (p.20 t/m 25) het meest interessant/relevant. 
 
De woordvoerders van de verschillende politieke partijen in de Gemeenteraad hadden bij de 
behandeling van het plan in de commissie Ruimte veel waardering en lof voor onze Visie 2020 en 
Uitvoeringsprogramma. En als Werkgroep denken wij hier dan ook tevreden mee te kunnen zijn, 
mede omdat het ons - naar wij menen - gelukt is het een plan te doen zijn, dat een direct uitvloeisel 
is van de bewonersbijeenkomst en de enquête en een goede neerslag vormt van de door u geuite 
wensen/voorkeuren. Wij hopen en vertrouwen erop dat ook u zich er in zult kunt vinden. 
 
Werkgroep en toekomst 
Vanuit de wijk gaan wij ons als werkgroep nu beraden hoe vorm te geven aan het Uitvoerings-
programma, althans: hoe daar een begin mee te maken! Enkele leden van onze groep hebben zich 
echter om uiteenlopende persoonlijke redenen teruggetrokken, zodat onze capaciteit met vier 
mensen nogal beperkt is. Versterking zou daarom zeer welkom zijn. Graag horen wij van u of u in 
staat en bereid bent op een of andere manier aan onze werkgroep deel te nemen of anderszins een 
bijdrage te leveren. Met name zoeken wij iemand die bereid en in staat is een website te beheren. 
 
We zijn benieuwd naar uw reactie. 
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 
 
De werkgroep, 
 
Inge Adriaansens     (ingeadriaansens@home.nl) 
Bart Jacobs               (bart@hetjacobshuys.nl)  
René Lenards           (plenards@xs4all.nl) 
Hans Visscher          (hg.visscher@ziggo.nl) 
 
Bijlage : WOP Vlakwater, structuurvisie 2013  

http://www.vlakwater.org/images/nieuwsbrieven/WOP-Vlakwater-structuurvisie-2013.pdf
http://www.vlakwater.org/images/nieuwsbrieven/WOP-Vlakwater-structuurvisie-2013.pdf

