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Verder aanwezig Fractie/Afdeling Afwezig Fractie/Af deling 

Janna Brouwer  MO/V&P/projectleider  Marc Gerritsen bewoner  

Martine Ordelman bewoner  C. Peters  bewoner  

Saskya Kamps bewoner A. Zerlou bewoner  

Marcel Sturtz bewoner   bewoner Jozef Kemps  bewoner  

Monita Polman bewoner Gert Jan Kruijning  bewoner  

Berber Lettinga bewoner  Geert Koning  bewoner 

  Zefanja Hoogers  bewoner 

  Martina Aronsson bewoner 

  Raoul Kerris bewoner 

 In afschrift aan Jos Schouten bewoner 

 Guus de Rijk   

 Gerard Bonte   

    

 

Verslag tekst: Naam 
Agenda; 

 

1. Vaststellen agenda 

2. Buitenruimte: bespreken programma van eisen –conceptversie (zie bijlage) 

3. Toelichting op werk beoogd architect 

4. Rondvraag 

 

Bij verhindering graag afmelden bij de Wijkwinkel 026-4452257 of per mail 

wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl   

Enkele mededelingen  

- Bij het opstarten van de Klankbordgroep hebben zich 18 bewoners opgegeven. 
Inmiddels blijkt dat er hiervan ongeveer 10 personen regelmatig de 
klankbordgroepvergaderingen bijwonen. Janna zal een mail uit doen in hoeverre 
er bij de overige klankbordgroepleden nog belangstelling bestaat om toch lid te 
blijven. Belangrijk hierbij is dat ze dan ook regelmatig de vergaderingen 
bijwonen. 

- Op 27 juni a.s. is er een wijkdag van Klarendal gepland waarbij een idee is 
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ontstaan om ook via een infostand bewoners te informeren over het MFC 
Klarendal en wijkplein. Janna en Rita kunnen geen van tweeën aanwezig zijn om 
deze infokraam te bevrouwen. VHV zal wel aanwezig zijn en Janna heeft met 
Christel Krebber afgesproken dat Janna een overzichtje zal doormailen aan 
Christel over de globale gang van zaken rondom MFC Klarendal en wijkplein 
zodat Kristel deze informatie de bewoners kan vertellen. Voor meer 
gedetailleerde informatie zal Christel verwijzen naar Janna (via mail).  

- Het technisch programma van eisen is in concept gereed. De raming (wat het 
gaat kosten) is nog te hoog. Gedeeltelijk komt dit door een verschil in def. m2 
t.o.v. van de in het startprogramma begrootte m2 (780 m2). Bij CB, Sportbedrijf 
en Rijnstad zijn meer m2 bijgekomen waar nog geen budget voor is vrij gemaakt. 
Janna gaat hier nog naar kijken en het extra benodigde budget aanvragen. 
Hierna gaan alle stukken naar het MT en wil ze de Initiatieffase afronden en 
overgaan naar de Ontwerpfase.  

- 23 juni is er een projectgroepvergadering waarbij de architecten ook aanwezig 
zullen zijn.  

- In september hoopt Janna een schets te hebben van de architect met o.a. meer 
duidelijkheid waar op kavel de parkeeroplossing is gedacht. Als dat zo is, wordt 
op 5 november 2009 in het wijkplatform een toelichting gegeven op de stand van 
zaken rond MFC Klarendal en wijkplein. Pas als er een uitgewerkt schetsontwerp 
ligt kan er ook gekeken worden naar mogelijke aanvraag van subsidies.  

 

1. Vaststellen Agenda en Verslag van 16 april 2009.   
  
- Er komen geen agendapunten bij en verslag is hierbij vastgesteld.  

 

 

2.    Buitenruimte: bespreken programma van eisen – conceptversie (zie bijlage)  

- Het toegemaild PVE van het buitenterrein licht Jana toe. Hierin zijn de wensen 
van de participanten opgenomen. De visie en wensen van SKAR, VHV, 
Jongerencentrum De Mix en Bewoners/klankbordgroep zijn hier al in opgenomen. 
Het Sportbedrijf moet hun wensen/eisenlijst nog inleveren. Janna  neemt hierover 
contact op met  Menno.   

- Saskya merkt op dat met name SKAR wel een heel uitgebreide eisen/wensen lijst 
heeft vastgesteld en vraagt zich af of er ook niet een minimum variant moet 
komen waar in ieder geval aan voldaan moet worden.   

- Rita zal voor de klankbordgroepleden cd’tjes branden met de Visie van Ruud Jan 
Kokke die in opdracht van VHV is gemaakt voor het buitenterrein. Afspraak is dat 
deze cd’tjes op naam in de wijkwinkel afgehaald kunnen worden. Als ze klaar zijn 
zal Rita via mail de “vaste”klankbordgroepleden op de hoogte brengen.  

 
 

3.   Toelichting op werk beoogd architect  

- Janna geeft uitleg over de zienswijze van de architecten De Zwarte Hond aan de 
hand van het presentatie boekwerk van De Zwarte Hond speciaal voor de 
presentatie voor MFC Klarendal heeft gemaakt. Rita zal dit boekwerk ook samen 
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met de visie van Ruud Jan Kokke  op cd’tjes branden voor de 
klankbordgroepleden. 

 
     4.   Rondvraag  
 

- Saskya vraagt of er nog nieuws is mbt huurders voor pand Historische 
hoofdgebouw Klarendal. Janna geeft aan dat VHV nog in overleg is met de 
beoogde huurder. De voortgang van deze onderhandelingen hangt samen met 
de voortgang van de onderhandelingen voor de beoogd eigenaar van de huidige 
huisvesting van de beoogd huurder van het Kazernegebouw.   

- De vergaderdata zijn aangepast. Zie schema hieronder.  
 
       
 

Klankbordgroep Klarendal  Overzicht vergaderdata   
Datum lokatie tijd 
vakantie   
Di 15 september  Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30 
Di 13 oktober  Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30  
Di 17 november  Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30  
Di 15 december  Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30  

 
 

 

 

  


