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Geacht college van B&W 
 
Met deze brief willen we graag uw dringende aandacht voor de aanpak van het 
onderhoud en beheer in de Vreewijk. Directe aanleiding voor het schrijven van deze 
brief is het kennismakingsgesprek dat wij d.d. 24 januari als nieuw wijkbestuur 
hebben gevoerd met wethouder Marleen Damen en Francine Splinter, de 
wijkregisseur. 
 
Integrale aanpak wijk vertraagt! 
In dit gesprek werd ons duidelijk dat er voor de wijk vanuit de gemeente een aantal 
groot onderhouds- en beheerzaken op stapel staan zoals: 

- Er moet opnieuw bestraat worden in een aantal straten. 
- Riolering moet worden gerelined. 
- Op de Jan van Goyenkade moet het asfalt worden vervangen door klinkers 

en is er een afwateringsprobleem. 
- Er is onvoldoende speelruimte in de vrij kinderrijke wijk. 
- Vuilniswagens en brandweer kunnen in bepaalde straten de noodzakelijk 

draai niet maken. 
- De Witte Singel moet (na uitstel) opnieuw worden geasfalteerd. 

 
Dit betreft allemaal zaken van groot onderhoud waar kennelijk ook budget voor is. 
Het gaat (nog) niet over grootschalige herinrichting, daar is meer budget voor nodig 
en dat is er niet. Dat zorgt meteen voor het probleem. We begrijpen dat alle 
betrokken diensten/afdelingen wel bij elkaar aan tafel hebben gezeten, maar dat nu 
iedereen op elkaar lijkt te wachten. Er lijkt geen probleemeigenaar te zijn en dus 
gebeurt er niets.  
 
En dat laatste is wat ons betreft niet acceptabel. We begrijpen heel goed dat de 
werkzaamheden in integraliteit en volgordelijkheid moeten gebeuren maar het feit dat 
juist deze samenhang zorgt voor vertraging, komt de leefbaarheid in onze mooie wijk 
niet ten goede. 
 
Wat moet en wat kan 
Wij doen een dringend beroep op het bestuur en de gemeentelijke diensten om (in 
overleg met ons en de bewoners) een prioritering aan te brengen. Wat moet echt en 
wat kan wachten. Zodat er zichtbaar begonnen wordt aan een aantal zaken waar ook 
gewoonweg budget voor is vrijgemaakt. En met de juiste participatie en 
communicatie laten we aan de bewoners zien dat het de gemeente ook te doen is 
om een significante verbetering van de wijk als het gaat om bereikbaarheid, 
veiligheid en leefbaarheid. 
 



Wat bieden wij? 
Graag denken wij (samen met betrokken bewoners) mee over de prioritering van de 
werkzaamheden. Ook bieden we aan om betrokken gemeenteambtenaren en 
nieuwe leidinggevenden door de wijk te leiden en samen de problemen te bespreken 
als dat helpt om zaken gedaan te krijgen.  
 
We hopen dan ook dat u dit signaal serieus oppakt en wachten uw reactie met 
belangstelling af. Mocht u inhoudelijk vragen hebben naar aanleiding van deze brief 
of contact willen, dan kunt u bellen met Corinne den Ouden (06 13902281) 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
Huib Ribbens 
Voorzitter wijkcomité Vreewijk 
Huib@twst.nl 
06-51841786 
 
	
	


