
Goedenavond! 
 
Ik ben Astrid Kruijt en ik sta hier namens Actiegroep Vlietweg 3. 
 
De meesten van u zijn gekomen omdat u bezorgd bent over de bouwplannen. 
Daarom wil ik u ten eerste bedanken voor uw komst. 
 
De Actiegroep Vlietweg 3 vertegenwoordigt een groep die met de dag groeit. U heeft 
wellicht ook al getekend als steun betuiging.  
 
Wij hebben al veel gesproken en gecorrespondeerd met Wibaut en de gemeente. 
We vinden het een prima project en we zijn ook niet tegen nieuwbouw maar het is te 
groot en teveel op deze plek en met veel te weinig parkeerplaatsen.  
Sinds februari hebben we tal van ideeën en suggesties gedaan tav de hoogte van 
het gebouw, het aantal bewoners, de locatie en het aantal parkeerplaatsen.  
Helaas is daar nog steeds niets concreets uit gekomen. 
Voor Wibaut staat het plan al vast en van participatie is dan ook geen sprake. 
 
Ons tweede punt dat we graag met u willen delen gaat over de verslagen van de 
bijeenkomsten. 
Omdat de verslagen niet neutraal zijn opgesteld en een onvolledig en onjuist beeld 
geven hebben wij 31 op- en aanmerkingen aan Wibaut gestuurd. Omdat het veel te 
ver voert om de verslagen zodanig aan te passen dat deze wel een juist beeld geven 
verzoeken wij de notulist om in het verslag van deze bijeenkomst op te nemen dat de 
Actiegroep zich om deze reden distantieert van de gepubliceerde verslagen. 
 
Ik wil graag eindigen met 2 vragen. 
Wat ons betreft komen we op deze manier niet tot elkaar. Het is nu aan het 
gemeentebestuur om de impasse te doorbreken. We hebben alle knelpunten 
(hoogte, massaliteit, overlast, parkeerproblematiek, verkeersdrukte) voldoende 
aangegeven en alternatieven aangedragen. Het antwoord is nu aan de gemeente en 
Wibaut en we horen graag hoe we wel tot elkaar kunnen komen. 
 
De 2e vraag is aan u: Heeft u ideeën of wilt u ons steunen mailt u aub aan: 
actiegroepvlietweg3@gmail.com 


