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Met regelmaat bedanken we de wethouder en de betrokken ambtenaren voor het aanleveren van 

een goed voorstel richting de raad en het harde werk wat ze daarvoor hebben verzet. Dit keer wilt 

het CDA toch nadrukkelijk Werkgroep Gebiedsvisie Plein Oost bedanken voor hun advies. Op deze 

manier heeft de CDA-fractie een goed beeld gekregen van het voorliggende voorstel, de impact die 

deze heeft op de wijk en welke mogelijke alternatieve er zijn. Een mooi voorbeeld van participatie 

aldus onze fractie, maar daar blijft het natuurlijk niet bij 

We zijn blij dat de wethouder heeft aangegeven in gesprek te blijven met de werkgroep en dat de 

verkeerssituatie en een mogelijke andere locatie voor de noodlokalen wordt onderzocht. Toch willen 

we als CDA-fractie op beide nogmaals de aandacht richten. 

We zijn een groot voorstander van nieuwbouw van de Noord, maar erkennen dat de impact op de 

wijk Oost groot zal zijn. Zowel de werkgroep als bewoners uit de wijk Oost hebben dit aangegeven 

Als oud bewoner van Oost herken ik mij in de huidige verkeersituatie die wordt geschetst. Het gebied 

staat nu al erg vol met auto’s en dat zal met de tijdelijke komst van de Noord alleen maar groter 

worden. We willen daarom de wethouder vragen om met de werkgroep om de tafel te gaan om een 

verkeersveiligheidsplan om te stellen. Zodat het voor de bewoners van wijk Oost duidelijk wordt 

welke maatregelen er getroffen worden, onrust weggenomen kan worden en de verkeersveiligheid 

kan worden gewaarborgd. Als CDA kunnen we ons bijvoorbeeld voorstellen dat het gebied tijdelijk 

een schoolzone wordt, zoals we op meerdere plekken al zien. 

Daarnaast willen we erop aandringen bij de wethouder om te blijven kijken naar mogelijke 

alternatieve locaties voor de noodlokalen. 

Voorzitter tot slot, afgelopen Begrotingsraad hebben we als CDA een motie ingediend voor een 

wijkdashboard. Logischerwijs is deze nog niet gerealiseerd, maar deze had op dit moment goed van 

pas gekomen om de bewoners te informeren. Misschien een idee om een nieuwsbrief op te stellen 

voor de bewoners van Oost en de ouders van beide scholen. Zo is iedereen op de hoogte van de 

keuzes die worden gemaakt.  


