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Een gezellige avond!
Op 7 februari was het college te gast bij een druk bezochte
WOP-vergadering in buurthuis De Fluiter. Ik kijk terug op
een gezellige avond waar we veel positief-kritische
reacties hebben gekregen. Bedankt daarvoor!
Mooi dat er opnieuw werd gesproken over de wens voor een
Huis van de Wijk. Een team is aan de slag met huiskamers
van de wijk: meerdere plekken in de wijk waar Capellenaren
elkaar kunnen ontmoeten. Wat zou het geweldig zijn als
we daar nog een KinderLab aan kunnen toevoegen!
Op deze pagina ziet u wat er op 7 februari zoal is gezegd.
Wilt u vaker een WOP-vergadering bijwonen?
Kijk dan op www.wopmiddelwatering.nl.

Ans Hartnagel – wijkwethouder Middelwatering

Wat heeft u gezegd?
Parkeren

Wonen

Er zijn vragen gesteld over parkeerdruk en
het aanbrengen van gele en blauwe strepen.
Er komt in ieder geval een parkeertelling om
de grootte van het parkeerprobleem te
onderzoeken. Op de website van het WOP
vindt u een presentatie over mobiliteit in het
toekomstige centrum.

Bewoners willen graag weten wat de
visie van de gemeente is op wonen,
juist nu er de komende jaren een
verdubbeling van de 80-plussers
ontstaat. Bovendien is Middelwatering
sterk in ontwikkeling; plannen voor de
wijk vindt u in de gebiedspaspoorten
op: www.capellebouwtaandestad.nl.

Reviusrondeel
Bewoners vinden het vervolg van de
buurtschouw bij het Reviusrondeel erg
belangrijk. Sindsdien is er een hoop
verbeterd: bestrating, verlichting en groen.

Overlast
Aan het Slotplein, de Naeldwijklaan en de
Wiekslag wordt overlast ervaren.
De gemeente en stadsmarinier nemen de
problemen serieus en bespreken de aanpak
ervan in het Samen op Straat-overleg.

Merellaan
Er komt een extra schouw van de
Merellaan naar aanleiding van vragen
en klachten over groenonderhoud,
beplanting, bestrating en zwerfvuil.
Buurtbewoners zijn van harte
welkom om bij de schouw aan te
sluiten op maandag 24 juni.
Kijk voor tijdstip en startlocatie
op www.wopmiddelwatering.nl.
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