Van: Joris Wijsmuller
Onderwerp: Bloem en Daal
Datum: 22 december 2016
Beste Els,
Hartelijk dank voor je e-mail. Ik heb begrip voor de zorgen die er leven en ik ken je standpunt over de
nieuwbouwontwikkeling Bloem en Daal.
Over dit plan hebben we eerder in september overleg gehad. Hierna heb je gesproken met de
projectleider en de stadsecoloog. Ik ga naar aanleiding van je opmerkingen nog na of en in hoeverre
zaken nog aangescherpt of uitgewerkt moeten worden. Ik denk dat het goed is als begin volgend jaar
wederom overleg plaatsvindt met de projectleider en de stadsecologe over de discussiepunten naar
aanleiding van het verslag, waar we nu staan en welke stappen er de komende tijd gezet gaan
worden.
Wat ik nu al kan melden is dat:
Medio januari een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd over de planontwikkeling. De input die
tijdens deze bijeenkomst wordt ontvangen nemen we mee in een zogenaamde concept Nota van
Uitgangspunten (NvU).
Zoals ik al eerder heb toegezegd wordt de concept-NvU dan –uiteraard- eerst voorgelegd aan de
buurt voordat het College er eventueel een besluit over neemt. Ik verwacht deze buurtconsultatie in
het voorjaar in 2017 te organiseren. Afhankelijk van de buurtconsultatie wordt het vervolg bepaald.
Een van de zorgpunten betreft de ecologische waarde van het gebied. De projectontwikkelaar heeft
inmiddels opdracht verstrekt voor de uitvoering van het onderzoek naar de ecologische waarde van
het groen. Onze stadsecoloog heeft daarbij uitgebreide randvoorwaarden voor dat onderzoek
meegegeven. Pas als het ecologisch onderzoek is afgerond, inclusief uitspraken over
mitigatie/compensatie, kunnen door de stadsecoloog definitieve uitspraken worden gedaan over de
ecologische waarde van het groen in relatie tot de herontwikkeling “Residentie Bloem & Daal”.
Ik heb de projectleider gevraagd om voor begin januari een gesprek te organiseren met jou en het
Actiecomité.
Ik hoop je hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet,
Joris

