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Samen aan de slag
in de Oostslootbuurt!
Enige tijd geleden heeft een groot aantal van u een vragenlijst ingevuld. We zijn
aangenaam verrast over de reacties die wij hierop hebben ontvangen. Uit de
antwoorden blijkt dat u over het algemeen zeer tevreden bent over de wijk
waarin u woont. Er zijn natuurlijk ook onderwerpen naar voren gekomen waaraan
aandacht moet worden besteed. Denk aan gebrek aan parkeerplaatsen, te hard
rijden, meer groen in de buurt, (zwerf)afval en wateroverlast.

Bent u benieuwd naar de resultaten van
de enquête?
U kunt de rapportage van de enquête
nalezen op de website van de gemeente
Den Helder: www.denhelder.nl/oostslootbuurt
Op deze webpagina kunt u alles lezen over
het project Oostslootbuurt, waar we nu mee
bezig zijn en wat we gaan doen. Kortom:
hier kunt u alle ontwikkelingen volgen.
Dit gaan we doen
Samen met u maken wij plannen om
uw buurt prettig leefbaar te maken en te
houden. Nu en in de toekomst. In de
Oostslootbuurt moet de gemeente in elk
geval aan de slag met het riool.
Is het dan niet handig om ook gelijk
de aandachtspunten uit de enquête of
eventuele andere wensen hierin mee te
nemen? Denk hierbij aan vraagstukken
op het gebied van de inrichting openbare
ruimte, maar ook aan veiligheid en sociaal
maatschappelijke zaken.

Daar hebben wij
uw hulp bij nodig!

Denkt u mee?
Een aantal bewoners heeft zich aangemeld
en wil actief meedenken. Fantastisch!
Samen met deze bewoners maken wij
verbetervoorstellen voor de aanpak
van uw buurt.
Wilt u ook actief met ons meedenken, en
heeft u zich nog niet aangemeld? Laat het
ons weten. Stuur een e-mail aan Alice van
Berkum (a.van.berkum@denhelder.nl).

GEBIEDSGERICHTE AANPAK
Met de werkgroep Centrum hebben wij
inmiddels contact. Deze werkgroep houdt
zich al bezig met de ontwikkelingen
in uw buurt. In de werkgroep zitten de
buurtbewoners Riet de Haan, Raymond
Pieters, Pieter Dekker en Dirk Jan Goedee.
Samen werken = samen doen !
In deze tijd met de coronamaatregelen is
het best lastig om eenvoudig en op een
effectieve werkwijze samen te werken.
Wij hebben daarom bedacht om een
klankbordgroep samen te stellen met een
aantal bewoners die zich hiervoor hebben
aangemeld. Zij zijn de ambassadeurs van
de buurt. Zij weten tenslotte het beste wat
er in de wijk leeft en kunnen deze informatie
delen. Met u en met ons. Het doel is om
zo tot een ontwerp te komen waar we ons
allemaal in kunnen vinden.

Hoe gaan we verder
Om dit project samen tot een goed einde te brengen moeten we een aantal stappen doorlopen. In projectmatige termen noemen we dit fases.
Hieronder lopen we deze fases kort met u door.
Fase

Wat te doen

Datum

De onderzoeksfase en
startontwerp

Dit is de fase waar we nu zijn. De gemeente moet in ieder geval het riool
vervangen en herinrichten, dat noemen we een kader. Naast deze kaders gaan
we samen met u bekijken wat, en hoe we de thema’s vanuit de buurt kunnen
uitwerken en meenemen in een startontwerp.

nu tot en met oktober 2021

Uitwerking voorlopig
ontwerp

We weten nu samen waar we naar toe willen. De thema’s zijn uitgewerkt en
samen werken we naar een deﬁnitief ontwerp waarmee de meeste mensen het
eens zijn, en dat past binnen de begroting van de gemeente.

november tot en met
maart 2022

Uitwerking deﬁnitief
ontwerp

Hier nemen we de laatste opmerkingen van bewoners mee. We gaan nu het
ontwerp zo uitwerken dat het kan worden uitgevoerd.

april tot en met mei 2022

Aanbesteding
en uitvoering

In deze fase zoekt de gemeente een aannemer voor de uitvoering van het werk.
Vaak neemt de aannemer ook de communicatie over: hij informeert u over de
planning en wat er komt kijken bij de uitvoering.

vanaf juni 2022

In de planning is het belangrijk dat wij ook rekening houden met
eventuele projecten van bijvoorbeeld Zeestad en Woningstichting.
Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in het centrum hoort
hier ook bij en de beschoeiing langs de Molengracht. Wanneer deze
werkzaamheden worden uitgevoerd is nog onduidelijk. Zodra hier
meer duidelijkheid over gegeven kan worden wordt u door een
aannemer op de hoogte gesteld. Al deze partijen zijn aangesloten
bij dit project.
Zo houden we u op de hoogte
Middels een Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. Hierin kunt u
lezen wat we hebben gedaan, waar we staan en wat we nog gaan
doen. Verder kunt u de ontwikkelingen over dit project ook volgen op
de webpagina van de gemeente:www.denhelder.nl/oostslootbuurt

Vragen of ideeën zijn van harte welkom
Via het contactformulier op de webpagina van de Oostslootbuurt
kunt u vragen stellen of uw idee doorgeven. Zo komt uw opmerking
meteen op de goede plek terecht.
U kunt ook bellen via telefoonnummer 140223.
Vraagt u naar:
Chantal Tatipata (Omgevingsmanager) of
Co Jonker (Projectleider Oostslootbuurt)

Tot de volgende keer!
Willemsoord
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