Nieuwsbrief Wijkvereniging Vlietpoort augustus 2014
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-

Zomerfeest 7 september
Aanpassing toegang wijk
Voortgang KPN en McDonalds
Contributie 2014
Inbreng bewoners

Zomerfeest 7 september
Op 7 september is het weer zo ver: het jaarlijkse zomerfeest barst weer los. Zie de uitnodiging aan
het einde van deze nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat alle bewoners het nut van de vereniging
inzien en lid willen zijn (en hun contributie betalenJ, waarover later meer), maar dit feest is
nadrukkelijk voor alle bewoners. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom!

Aanpassing toegang wijk
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief om mee te denken of een toelichting te vragen op de
plannen voor de aanpassing, zijn geen signalen gekomen die het nodig maken een hoorzitting te
organiseren. Fijn, we hebben dat geduid als instemming met het plan. De gemeente gaat verder met
de uitwerking en de aanbesteding, maar het kan nog wel een jaartje duren voor de realisatie
plaatsvindt. We houden jullie via de nieuwsbrief uiteraard op de hoogte.

Voortgang KPN en McDonalds
Er zijn elf bewoners geweest die een zienswijze hebben ingediend voor de bestemmingswijziging die
nodig is om de KPN-vestiging te openen in het oude MEXX-gebouw aan de overkant van de
Voorschoterweg. Maar liefst tien daarvan kwamen er uit onze wijk, hulde! Op grond van die
zienswijzen heeft het College van B&W besloten de bestemmingswijziging goed te keuren. Degenen
die een zienswijze hebben ingediend, hebben de gelegenheid om bezwaar te maken bij de Raad van
State. Op dit moment is ons nog niet bekend of van die gelegenheid gebruik gemaakt gaat worden.
De bestemmingswijziging die nodig is voor vestiging van de McDonalds is ingrijpender en zal eerst
besproken worden in de Gemeenteraad. Die bespreking is voorzien in de periode eind september,
begin oktober. Het is nog niet bekend hoeveel belanghebbenden voor die aanvraag een zienswijze
hebben ingediend. Al diegenen zullen worden opgeroepen om bij een commissievergadering van de
Raad te verschijnen en hun bezwaren toe te lichten. Als er desondanks politiek draagvlak blijkt te zijn
voor de vestiging, neemt het College van B&W een daartoe strekkend besluit, waar ook weer beroep
tegen mogelijk is bij de Raad van State. Via deze nieuwsbrief zullen alle bewoners op de hoogte
gehouden worden, maar het tempo is dus wel wat lager dan bij de KPN.
Er is een samenhang van de McDonalds vestiging met de plannen voor de wijziging van de kruising
aan de zijde van de Rooseveltstraat. De eigenaar van de McDonalds heeft namelijk een bedrag van €
1,5 ton toegezegd als bijdrage aan die wijziging.

Contributie
We zijn blij dat onze oproep in de vorige nieuwsbrieven al 6 nieuwe aanmeldingen heeft opgeleverd!
Welkom aan onze nieuwe leden! Jullie kunnen de contributie over 2014 (€ 25) overmaken op
rekening NL 16 INGB 0005 9836 62 t.n.v. Wijkvereniging Vlietpoort. Door deze aanwas van nieuwe
leden is de druk op de begroting aanzienlijk afgenomen. We overwegen dan ook de contributie voor
2015 weer terug te brengen naar € 20. Wordt vervolgd.

Inbreng bewoners
Wij vinden het als bestuur belangrijk om voeling te houden met wat er leeft in de wijk en wat de
verwachtingen zijn over het functioneren van de Wijkvereniging. Als je daar ideeën over hebt: spreek
ons gerust even aan. Het Zomerfeest is daarvoor natuurlijk een goede gelegenheid, maar daar hoef je
niet op te wachten. Loop gerust even langs of mail ons!

Vlietpoort zomerfeest
Zondag 7 september is er weer het jaarlijkse vlietpoortzomerfeest.
Een gezellige zomerse ontmoeting met een hapje en drankje.
Ervaar de kookkunsten van je buren.
Na de goede ervaringen van vorig jaar is het ook dit jaar de bedoeling dat je iets meeneemt uit eigen
keuken. Een exotisch palet van eten en drinken zal er weer tevoorschijn komen.

Dit samen met een drankje en een muziekje maakt het vlietpoort zomerfeest compleet.

Wanneer: zondagmiddag 7 september
Tijd: 16.00uur
Waar: haven
Meenemen: eten, eigen servies, bestek en glazen
Consumptie: 2 alcoholische versnaperingen frisdranken limonade en ijs worden U aangeboden door
het bestuur van de wijkvereniging.

