Verslag vergadering klankbordgroep Zuidpleingebied 7 april 2015
Aanwezig: Janneke Bette, Sonja Gbadega-Baert, Ronald Geeve, Emile Hilgers, Klaas Hoogerwerf, Theo
Smit
Afwezig (met kennisgeving): Jan van Hamburg, Linda van Heumen, Fabian van der Knaap, Helen
Scurr, Wim Visser
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Opening en vaststellen agenda
Sonja opent de vergadering. Er zijn geen nieuwe agendapunten.
2) Mededelingen
Jan van Hamburg heeft laten weten door privé-omstandigheden niet langer lid te kunnen zijn van
onze klankbordgroep. Janneke en Emile stellen voor om Edwin Luijendijk (voorzitter VvE Poort van
Zuid 1993) te polsen. Als hij zelf niet wil, kent hij wellicht een bewoner die we kunnen benaderen.
Emile heeft contact gehad met Ed van der Gaag (DCMR) over de meting luchtkwaliteit Zuidplein. Hij
liet per e-mail weten dat de meetcampagne op Zuidplein eind april zal starten en dat de eerder
vastgestelde meetpunten definitief zijn.
Janneke is woensdagavond 8 april namens Stichting Zuidpleingebied aanwezig bij de werkgroep
Groen Charlois. Deze is al geruime tijd niet meer bijeen geweest, maar bij navraag door Klaas hebben
we een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst.
3) Vaststellen verslag 25 maart
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Klaas heeft een kleine aanvulling onder agendapunt 4b: …
in aanwezigheid van wethouder Pex Langenberg of diens vertegenwoordiger.
4) Werkgroepen Ballast Nedam
De data voor de eerste bijeenkomsten van de acht themawerkgroepen van Ballast Nedam worden in
de week van 20-24 april vastgesteld. Ronald vertelt dat hij zich op 5 maart heeft aangemeld voor
'winkels en horeca' en 'buitenruimte en groen'. Klaas adviseert de klankbordgroepleden om de
bijeenkomsten van onze klankbordgroep voorrang te geven boven de werkgroepvergaderingen van
Ballast Nedam. De komende maanden zijn er belangrijke overleggen over het Bestemmingsplan en
de Milieueffectrapportage Hart van Zuid (zie agendapunt 5) en het is belangrijk dat onze
klankbordgroepleden zich daar zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden om input te geven voor de
zienswijze van Stichting Zuidpleingebied.
5) Voorbereiding ter inzagelegging Bestemmingsplan en Milieu Effectrapportage (MER) Hart van Zuid
van 1 mei tot half juni
- De datum van de voorlichtingsavond van Ballast Nedam is bekend: donderdag 23 april van 19.30 tot
circa 21.30 uur. Emile adviseert de klankbordgroepleden indien mogelijk deze avond te bezoeken,
aangezien er veel informatie wordt gegeven die van pas zal komen bij het bestuderen van de

stukken. Er wordt op onderdelen ook ingegaan op de inhoud. Zo zal Ballast Nedam de
voorkeursvariant bekendmaken van de busroutes van en naar het nieuwe busstation. Waarschijnlijk
worden in het bestemmingsplan meerdere varianten opgenomen, voor het geval de
voorkeursvariant bij nader inzien minder geschikt blijkt (om bijvoorbeeld verkeerstechnische of
financiële redenen). Zo snel mogelijk na de voorlichtingsavond wordt een verslag geplaatst op onze
website. Klankbordgroepleden krijgen een mail met de link en zo mogelijk ook de presentatie van
Ballast Nedam.
Emile heeft met Ballast Nedam gesproken over de distributie van de stukken. Digitale versies worden
zo znel mogelijk aan de klankbordgroepen gemaild. Waarschijnlijk is het mogelijk dat vrijdagochtend
1 mei een aantal gedrukte exemplaren door ons wordt opgehaald bij het deelgemeentekantoor. Dan
heeft iedereen voor het weekend de stukken ook op papier ter beschikking. Ronald wil graag in de
subgroep Bestemmingsplan. Hieronder een overzicht van de 'bestellingen':
Bestemmingsplan: Emile, Janneke*, Klaas, Linda, Ronald, Sonja, Theo
MER: Emile, Fabian, Helen, Klaas, Sonja, Wim
* Janneke ziet er tegenop om de stukken helemaal door te moeten nemen. Emile biedt aan de voor
haar relevante pagina's te selecteren, zodat ze niet alles hoeft te lezen.
Omdat woensdag een moeilijke avond is voor Ronald, wordt de bijeenkomst van de subgroep
Bestemmingsplan verplaatst van woensdag 20 mei 19.30 uur naar dinsdag 19 mei 19.00 uur. We
hopen dat Linda dan ook kan.
De overige bijeenkomsten zijn: subgroep MER maandag 18 mei vanaf 19.00 uur, gehele
klankbordgroep over de concept-zienswijze woensdag 3 juni 19.00 uur. Alle bijeenkomsten vinden
plaats in de Arie Smitzaal.
Na 3 juni kunnen de klankbordgroepleden per e-mail of schriftelijk reageren op de aangepaste
concept zienswijze (uiterlijk dinsdag 9 juni 12.00 uur). Daarna zullen Sonja en Annette namens het
bestuur de zienswijze ondertekenen voordat deze op de post gaat en wordt gemaild.
6) Rondvraag
Klaas benadrukt nog eens dat de Gebiedscommissie Charlois op de hoogte wil blijven van onze
standpunten om ons zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen. De inbreng van onze klankbordgroep
namens alle bewoners wordt door de commissieleden bijzonder gewaardeerd.
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