Opmerkingen en vragen uit de chat
Opmerkingen:
Jarno: Ik wens graag inspraak m.b.t. de types woningen, dit n.a.v. mijn aangepaste tekeningen die
Vivare reeds in bezit heeft. Mijn naam is Jarno kartrekker van de klankbordgroep deelgebied 5.
Jarno: Het gaat om de types woningen, slechts 7x 1 laag + kap. Door de KBG5 is aangegeven dat er
teveel woningen (22 st.) 2 lagen + kap gebouwd zullen gaan worden. Er "moet" in de beleving van de
KBG5 gekeken worden naar veel voorkomende huishoudens/gezinssamenstellingen anno nu. D.w.z.
er is veel meer behoefte aan woningen 1 laag + kap n.a.v. huishoudens 1 pers. met/zonder kinderen.
Reden dit niet te doen zou zijn; de gem. Rheden heeft te weinig huurwoningen in het duurdere
segment. Dus, er moeten meer "dure/duurdere" huurwoningen op de markt komen. Dit terwijl de
huidige markt ander aangeeft.
Joyce: ik ben het daar niet mee eens ik heb wel liever een dubbele woning
AP: in de uitnodigingsbrief stond een link waarmee we volgens de brief het bestemmingsplan konden
inzien. deze link was helaas niet goed werkend, door op internet te zoeken ben ik er uiteindelijk wel
op de site gekomen waar het plan stond. Maar dat was vrij ingewikkeld, ik kan me voorstelllen dat
veel mensen het niet hebben kunnen vinden, dat is eigenlijk wel heel erg jammer, daarbij is denk ik
een stukje voorbereiding vanuit de bewoners weg genomen, jammer

Vragen:
Dorien: Komt er om de groenen plekken een hekje? Denk dat het anders honden veld wordt.
Op dit moment is het ontwerp van de openbare ruimte nog niet bekend. Wij gaan daar over nog in
gesprek met omwonenden. Uw wens om geen honden op de groene plekken te hebben is helder.
AP: Ik ben voor het behoud van de noord knip maar zie op het nieuwe bestemmingsplan dat er op
deze knip verkeer als nieuwe bestemming staat en niet openbaar groen hoe zit dat?
Binnen de bestemming verkeer is groen mogelijk. Omdat de inrichting nog niet uitgewerkt is, is nu
nog niet helder wat exact groen en wat exact voor verkeer gebruikt gaat worden. Om te voorkomen
dat we straks een nieuwe bestemmingsplanprocedure moeten voeren is ter plaatse van de knip de
bestemming verkeer opgenomen.
AP: wat was het emailadres van Jacco?
j.sterk@rheden.nl

