Nieuwsbrief oktober 2021.
Eindelijk! Na een lange tijd van wachten en stilte is er beweging en
ontwikkeling.
Wij ontvingen een uitnodiging voor een bijeenkomst voor de omwonenden van
wijk de Wipakker op 14 oktober. Op 1 september had ook al zo`n avond plaats
gevonden met enkel de bewoners van de wijk. De gemeente vindt inspraak van
de bewoners heel belangrijk en mede bepalend bij de invulling van de locatie.
Nu waren alle partijen welkom om hun bouwplannen/projecten te komen
presenteren, waaronder tot onze verbazing ook bekende aannemers uit de
omgeving. Sophieke Klaver vond dit een onaangename ontwikkeling, want met
deze ‘grote jongens’ concurreren was bij voorbaat een verloren zaak.
We lieten ons echter niet direct uit het veld slaan. Onze zelfgemaakte flyer,
waarin wij ons plan uitlegden met de vraag om dit te ondersteunen was snel
gedrukt. Binnen twee dagen lagen die bij alle bewoners rond de Wipakker in de
brievenbussen en in de mailboxen van alle politieke partijen. Ook ging er een
brief naar B&W en de gemeenteraad.
Van een groepje Wijkbelang Centrum Oost kwam al snel een reactie. Zij houden
zich actief bezig met ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk.
Zij hadden de website bekeken en vonden een Knarrenhof een FANTASTISCH
plan! Het voorstel om de handen ineen te slaan grepen wij met beide handen
aan en zo kwam het dat wij op een zaterdagmiddag samen zaten te
brainstormen over allerlei mogelijkheden.
Bij de presentaties op de bijeenkomst van 14 oktober spraken de grote
aannemers grotendeels over hoogbouw, om het financieel haalbaar te maken.
Dat viel niet erg in goede aarde. Sophieke presenteerde een goed plan met
mooie beelden van de al bestaande Knarrenhofjes. De waardering was duidelijk
merkbaar, samen met een plan voor Tiny Houses, een project van Dagelijks
Leven (een huis voor dementerende mensen) en een nieuwe plek voor de al
bestaande Samentuin. Dat zou op zich een mooie mix kunnen worden.
Het volgende is dat er een tekengroep wordt samengesteld van de bewoners
en partijen om zich samen te buigen over een ontwerp van de locatie. De
Knarrenhof zal daar ook een plaats in krijgen. Dat klinkt goed en hoopvol. Toch
wachten we nog even met juichen. Maar ons optimisme is hiermee zeker
gestegen! Hopelijk snel meer nieuws.
Met zeer vriendelijke groet van de initiatiefgroep Etten-Leur.

