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betreft .' aanpak van de wijk Brunnepe/Oranjewijk

Geacht college,

Sinds enige tijd heeft u de aandacht voor BÍunnepe op een nieuwe wÍze vorm gegeven door o.a. het
aanstellen van een wijkverbinder, een prijzenswaardig initiatieÍ. We sluiten daar graag op aan en nodigen u
uit op korte termijn met ons aan tafel te gaan om de knelpunten in onze wijk te bespreken.

We hebben al wat voorwerk gedaan en o.a. besloten ons gezamenluk met de Wijkvereniging in te zetten
voor een wijkaanpak die moet leiden tot de opwaardering van woon- en leefklimaat. We zien dat niet alleen
als een ruimtelijke opgave, maar ook als een weg naar een belere sociale cohesie en behoud ven het
oorspronkelijk kaÍakter van de wijk, met aandacht voor hêt Brunneper eÍfgoed en historie. Om het concreet
te maken hebben we een eerste inventarisatie gemaakt van knelpunten in de wijk. Een nadêre uitwerking
volgt, maar u zult begrijpen dat het SamenwêrkingsveÍband Brunnepe, zoals we onszelf noemen, uw
hulp nodig heeft bij hêt zetten van de nodige vervolgacties, waarbij de wijkverbinder ons uiteraard goed van
dienst kan zijn. Een en ander leidt tot de onderstaande veftoeken.

venoek 1,
Een belangrijke vooMaarde is dat we in een zo vroeg mogelijk stadium weten wat er in de wijk speelt, en
zo nodig samen met bewoners daarop kunnen inspelen. Daarom willen we aÍspreken dat u ons voortaan
op de hoogte houdt van alle relevante ontwikkelingen in onze wijken en de directe omgeving daarvan. Dat
kan via de Wijkvereniging.

vetzoek 2.
Onze hiervoor genoemde inventiarisatie richtte zich op locaties die wij als knelpunt ervaren, waarbu per
geval is vastgesteld welke ontwikkelingen wenselijk zijn. We willen daarover graag met u in gesprek gaan
om de noodzakelijke ontwikkelingen in gang te zêtten.

verzoek 3
Ter bescherming van het karakteristieke Brunnepe vinden we het zinvol dat een procedure tot aanwijzing
van een Beschermd dorpsgezicht in gang wordt gezet; ook aanwijzen van (meer) panden met de
bouwaanduideing'karakteristiek' in het bestemmingsplan.

Yelzoek 4
Uiteindelijk doel is hêt opstarten van een proces van wijk(heOontwikkeling, dat in tegenstelling tot de
Hanzewijk niet moet leiden tot nieuwbouw, maar tot fysieke en sociale kwaliteitsverbetering met als
resultaat:
. meer groen en speelgelegenheid in de wijk
. meer parkeervoozieningen en oplossen van parkeerprobleem door dê vêle wêrkbusjes
. opwaardering van dê stedenbouwkundige kweliteit,
. maetregelen gericht op verbetering van de sociale kwaliteit
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We gaan er vanuit dat we met u tot een goede samenwerking kunnen komen om te zorgen dat Brunnepe,
met behoud van zijn eigen karakter en historie, ook in de toekomst een geliefde woon- en leefplêk kan
bluven voor velen.

Graag zien we uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk, J. Kiel, vz.

E.P.A.W. Prick, secr.

Stichting Behoud Brunneper Bongerd, J.Scheer, sêcr.
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