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Betreft: Herinrichting Maredijkbuurt 

 

 

Geachte heer De Wit,  

 

Op 9 januari 2013 stuurden wij u een brief waarin wij diverse onderwerpen met 

betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte aan de orde stelden (zie bijlage). In 

deze brief nodigden wij u uit om hierover in gesprek te gaan. Via uw adviseur hoorden 

wij dat u eerst intern ‘orde op zaken wilde stellen’ voordat u contact met ons zou 

opnemen. 

 

Wij hebben regelmatig overleg met onze wijkmanager René Verdel. Tijdens ons overleg 

van 22 april, bleek dat de volgende werkzaamheden gepland staan: 

 

1. Rooien van 15 bomen aan de Maredijk, aanvang werkzaamheden 2 mei 

2. Herbestraten van de Maredijk, aanvang van de werkzaamheden 6 mei 

 

Het verbaast ons ten zeerste dat deze werkzaamheden gepland zijn zonder enig overleg 

met ons, de buurtvereniging, en zonder communicatie door middel van een 

bewonersbrief naar de bewoners.  

 

Wij weten dat bepaalde bomen overlast geven, maar het rooien van alle bomen op het 

stuk vanaf de Aloëlaan tot de speeltuin, gaat ons te ver. Wij willen graag overleggen 

welke bomen weg moeten en welke bomen kunnen blijven (eventueel met een verhoging 

in de stoep). Als er een onderzoek is dat ten grondslag ligt aan de beslissing deze bomen 

te rooien, willen wij graag inzage in dat onderzoek. 

 

Verder is de herbestrating van de Maredijk zeer welkom (zie hiervoor ook onze eerder 

aangehaalde brief), maar dan wel na overleg met de buurtvereniging en communicatie 

met bewoners. 

 

 



Aangezien wij al lange tijd met de herinrichting bezig zijn, vinden wij dit een overhaast 

besluit dat geen recht doet aan onze betrokkenheid.  

Wij willen u derhalve dringend verzoeken beide geplande werkzaamheden op te schorten.  

 

Graag nemen wij op korte termijn contact met u op om een afspraak te plannen in de 

Maredijkbuurt. Wij hopen u snel in onze geweldige buurt te ontmoeten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Jeroen Jansz 

Voorzitter Vereniging Maredijkbuurt  

 

 

 

 

Bijlage: 

- Brief d.d. 9 januari 2013 


