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Verkeerscommissie: Verkeerssituatie in en rondom de wijk sÍeeds zorgelijker
De verkeerssituatie in en om de wijk begint steeds zorgelijker te worden. Vrijdag 21juni wordt de Van
Swietenlaan opengesteld zodat er veel hardrijdend verkeer lang de wijk komt. Ook in de diverse
straten van de Lepelaar (vooral langs het water, maar zeker ook in enkele zijstraatjes) wordt veel te
hardgereden. De Ter Borchlaan en de Kuifeend waren al bekend als racebaan en daar is nu ook de
lange Snip bijgekomen (langs de Mensinghe woningen). We willen dat het hele gebied duidelijk als 30
km gebied wordt ingericht, dat er geen verkeer van andere wijken (met name Ter Borch) door de wijk
gaat en dat de Van Swietenlaan een veilig weg wordt. Voor de meeste van onze wensen is de
gemeente tot nu doof gebleken. Een lichtpuntje is dat het levensgevaarlijke kruispunt bij het
ziekenhuis aangepakt is en binnen een jaar definitief op de schop gaat.

Speelcommissie: Wanneer komen de geplande spee/voorzieningen in de wijk?
Vol venrvachting werd uitgekeken naar de door de gemeente toegezegde speelvoozieningen die
uiterlijk dit voorjaar zouden worden aangelegd. Ondanks het feit dat de plannen van de gemeentelijke
landschapsarchitect Ger Roosjen er aardig uitzien, blijken er toch telkens weer obstakels te vinden,
waardoor volgens de gemeente (contactpersoon Judith Wilke) nog niet met de aanleg begonnen kan
worden. De groene scheg voor de Havickshorsten zal pas najaar 2003 (!) afgemaakt worden met
singel, bruggetjes en speelvoorzieningen. Hier kunnen we nog enig begrip voor opbrengen, omdat de
bouw van de derde fase pas na deze zomer gestart zal worden. Echter, het driehoekje bij Aalscholver
en de 'WILMA-parkeerstrook' voor de vrije kavels aan de westkant van de eerste fase Lepelaar
hadden al lang ingericht kunnen worden. Toch wil de gemeente niet meer doen dan een bijzonder
eenvoudige noodvoorziening, bestaande uit een wipkip en een wipwap, inrichten en een berg zand ter
beschikking stellen (al dan niet met omtimmering). W vinden dit zwaar onvoldoende, omdat de
aanleg van speelvoozieningen nu weer over de zomer heen getild dreigt te worden. We zullen dan
ook verschillende acties starten om toch de toegezegde voozieningen voor de bouwvak venrvezenlijkt
te zien worden. De huidige situatie, waarin kinderen de drukke van Swietenlaan noodgedwongen
moeten oversteken om bij een openbare speeltuin te komen, brengt ongewenste risico's met zich
mee. ledereen die zich wenst in te zetten voor goede en veilige speelvoozieningen voor de kinderen
in de Piccardthof kan zijn of haar suggesties kwijt aan Marjolein van Offenbeek (Lepelaar 19),
Fronique Oosterhof (Snip), Bert Jan Bodewes (Aalscholver 17), Jeanne Meijboom (Lepelaar) of Oscar
Kuipers (Lepelaar 95).

Feestcommissie: Wie helpt mee om een grootwijkfeest te organiseren?!
Op 7 september a.s. wordt er een groot wijkfeest georganiseerd. Hiervoor hebben wij zo veel als
mogelijk ideeën en hulp nodig. Lees snel de ommeziide van deze Nieuwsbrief voor details.

Tot slot: Het Bestuur van de Bewonersvereniging Piccardthofplas wensÍ u een
hele goede zomer vol woongenot.

Uitgave van het bestuur van de bewonersvereniging Piccardthofplas. Bedoeld voor alle bewoners van de
woonwijk Piccardthof. Reacties kunnen naar de secretaris van de vereniging: Stefan ten Cate (050-3600579,
s.ten.cate@12move.n[1. De bewonersvereniging Piccardthofplas behartigt de gezamenlijke belangen van de
(toekomstige) bewoners van de nieuwe woonwijk De Piccardthof. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit
Henny v.d. Windt (voorzitter), Stefan ten Cate (secretaris), Jose Keuss (Penningmeester), Leden (Anita Havinga,
Frank Fokkema, Jules van Rooij, Gert Vermeer, Oscar Kuipers, Josien de Looze)
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Hou 7 september 2002 vrij. Groots buurtfeest in onze nieuwe wijk Piccardthof. We gaan
vieren dat (bijna) alle huizen zijn opgeleverd. Het idee is om er een feest voor jong en oud
van te maken dat zich in alle uithoeken van de wijk afspeelt. Daarom vragen we iedere
straat of deel van een straat om iets te organiseren. Heb je een leuk idee voor een
activiteit meldt dit dan bij I van de mensen van het organisatiecomité. Wij (Stefan ten
Cate, Herman Pannen en Gert Vermeer) gaan de activiteiten in de straten coórdineren
zodat er een afrvisselend aanbod ontstaat.

De indeling voor de 7d" september ziet er in grote lijnen als volgt uit:

I tt

13.00 uur

17.00 uur

20.00 uur

Als je wilt helpen om deze
de onderstaande personen:

Stefan ten Cate
Herman Pannen

Spetterende opening en oplaten ballonnen door de kinderen. Daarna start
van de activiteiten in de wijk.
Afsluiting straatactiviteiten en op de centrale feestlocatie mogelijkheid om
wat na te praten onder het genot van eten en drinken.
Voortzetting feest op de centrale feestlocatie met muziek.

De exacte invulling van de dag is nog niet rond, daar gaan we vanaf nu hard aan werken,
hopelijk met jullie hulp. Als alles rond is zal het definitieve feestplan worden
gepubliceerd.

Geef wel zo snel mogelijk aan dat je iets wilt helpen organiseren. Er is al niet zoveel tijd
meer om alles rond te krijgen. Het zou mooi zijn als we voor de zomervakantie al een idee
hebben welke activiteiten er worden georganiseerd in de verschillende delen van de wijk.

Verder lijkt het ons wel leuk als er 's avonds muziek gemaakt wordt door mensen die in
de wijk wonen. \ile zijn dan ook op zoek naar mensen die een instrument bespelen en het
leuk zouden vinden om een PiccardthoÍband te formeren. Mocht je dit een leuk idee
vinden dan kun je dit ook melden aan I van de hieronder genoemde personen.

dag tot een succes te maken neem dan contact op met één van

Lepelaar33 Tet.3600579 @
Lepelaar4? Te1.5268372 @


