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Betreft: Art. 40 vragen inzake Amphia Langendijk: Bewoners aan zet bij plannen in hun wijk

Datum: 29 juni 2017

Geacht college,

Op donderdag 29 juni lazen we in de krant http://www.bndestem.nl/breda/50-socialehuurwoningen-op-terrein-amphia-langendijk-in-breda"'ac8090d2/ een bericht over de
ontwikkeling op het Amphia terrein Langendijk. De wethouder heeft voor de ontwikkeling
van 271 woningen een overeenkomst gesloten met het Amphia.
In hetzelfde artikel lazen we dat de wijkraad niet bij de plannen betrokken is.
GroenLinks is er voorstander van dat plannen samen met bewoners, van onderaf worden
gerealiseerd.
De wijkraad heeft al een uitgebreide consultatie over dit terrein gehouden met
wijkbewoners. Het idee van een ecowijk is besproken, net als andere vormen van
CPO. GroenLinks is dan ook verbaasd dat bij deze plannen de wijkraad nog niet betrokken is.
GroenLinks Breda heeft daarom de volgende vragen:
Kunt u uitleggen waarom, met het oog op de nieuwe omgevingswet en het
gemeentelijk beleid om bewoners bij plannen te betrekken, bewoners nog niet bij de
plannen betrokken zijn?
Welke ruimte ziet u nog voor bewoners om hun wensen voor de wijk op huidige
terrein van Amphia Langendijk te realiseren?
De wijkraad heeft plannen om samen met Stadslab te kijken wat de wijk nodig heeft
nu en in de toekomst. Dit met het oog op de nieuwe omgevingsplannen waar juist
omwonenden meer betrokken worden.
Bent u bereid om samen met bewoners, stadslab en de wijkraad te kijken wat de
behoefte is van de wijk, zodat die behoeften nog kunnen worden meegenomen in de
plannen?
In hoeverre ziet u mogelijkheden om ook op deze locatie, zoals ook de rest van de
wijk, te experimenteren met een Omgevingsplan?
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Tientallen mensen hebben aangegeven deel te willen nemen aan Collectief
Particulier Ondernemerschap (CPO) projecten in de wijk Boeimeer. GroenLinks is
voorstander van dit soort projecten, omdat er dan juist samen met bewoners
gedragen plannen kunnen worden gerealiseerd.
Welke kansen ziet u om een CPO op de locatie Langendijk te laten landen? Waarom
wel/waarom niet?
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Merijn Scheifes
Fractie GroenLinks Breda
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