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-

De wijze van participeren wordt besproken en hoe inbreng en ideeën van bewoners
worden dat gekanaliseerd? De huis-aan-huis brief wordt besproken en aangevuld.

-

Er is besproken op welke onderwerpen kan worden geparticipeerd? Er worden drie
hoofdgroepen gevormd waarin de diverse leden deel nemen;
i. Het plein rondom de kiosk inclusief de straat rondom de winkels;
ii. Het park;
iii. De openbare ruimte in aansluiting op de school;

-

Informeren van bewoners
o Er wordt er een telefoonnummer en mailadres geopend waarop omwonenden
/ belanghebbenden eventuele vragen of klachten kwijt kunnen;
o Op moment dat meer informatie over impact van de bouwwerkzaamheden
(overlast, wegafzettingen etc.) beken is, worden omwonenden geïnformeerd.
o Albert Heijn biedt aan om, in de aanloop naar de bouwfase, het
informatiepaneel in de entreehal van de AH voor een deel beschikbaar te
stellen om informatie over de plannen en/of bouwactiviteiten te geven. Dat zou
eventueel ook voorgesteld kunnen worden aan Zorgcentrum Guisveld om in
hun entreehal hetzelfde te doen.
o Participatie via de website van Bannehoven

Op de website is een contactformulier opgenomen waar eventuele gegadigden zich op aan
kunnen melden. Ook kan men vragen stellen of suggesties doen via het contactformulier.
- Diversen bespreekpunten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De school heeft mogelijk de wens voor aanpassing van de ingang aan de
noordwestzijde.
De gemeente heeft onlangs een nieuw afvalbeleid vastgesteld.
Inrichting van straat/plein t.p.v. Etos.
Voorstel voor een 30 km zone wordt gesteund door de gehele
klankbordgroep;
Mogelijk staan er zieke bomen in het park, die verwijderd moeten worden. De
gemeente onderzoekt dat;
Er moet bepaald worden voor welke leeftijdscategorie de speelplaatsen
bedoeld zijn. Dat is ook bepalend voor de locatie en invulling van de
speelplaatsen;
Er wordt nader besproken waar de skatebaan naar toe moet worden
verplaatst.
Er zal een communicatieplan worden opgesteld.
De gemeente zoekt uit wat er met de kunstobjecten mag gebeuren die er nu
staan.

