Discussie-avonden
Speerpunten wijk Molenhoek
De wijkraad hoopt veel wijkbewoners te
kunnen begroeten.
.

Doe mee! Denk mee!

U bent van harte welkom

Denk mee over onze wijk
Ongeveer 60 jaar geleden is er begonnen
met de bouw van woningen in de
Molenhoek. Een fijne en mooie wijk om in te
wonen.

19 nov.

Ten westen van de Molenstraat en
ten noorden van de Mazairaclaan.

21 nov.

Ten oosten van de Molenstraat en
ten noorden van de Oude Baan.

25 nov.

Ten westen van de Molenstraat en
ten zuiden van de Mazairaclaan.

28 nov.

Ten zuiden van de Oude Baan en
ten oosten van de Molenstraat.

Onze wijk staat nu voor nieuwe uitdagingen!
Het bestuur van de wijkraad denkt daarbij
aan de volgende punten:
 Infrastructuur
 Woonomgeving
 Sociale cohesie
Over deze onderwerpen wil de wijkraad
samen met alle wijkbewoners graag van
gedachten wisselen.
Het doel daarvan is om voor de komende
5 jaar speerpunten te ontwikkelen.
Kortom: wat vind je belangrijk? Waar zou je
graag aandacht aan besteden?
In 4 bijeenkomsten wil de wijkraad
bewoners uitnodigen mee te denken over
de gekozen 3 speerpunten en eventueel
andere thema’s aan te dragen.
De wijk is daarvoor in 4 gebieden verdeeld
en per deel is er een bijeenkomst.
www.wijkmolenhoek.nl

Kun je de avond van je buurt niet, kom dan
bij een van de andere avonden.

Programma van de avond
19.30
20.00
20.15
21.15
21.30

Inloop
Welkom en inleiding
Gedachtewisseling over de
thema’s, oplossingsrichtingen
Samenvatting van de discussie en
reacties
Afronden avond en borrel

Adres bijeenkomst: Mozartlaan 11A
info @wijkmolenhoek.nl

Woonomgeving

Infrastructuur
De infrastructuur is in delen van de wijk niet
of nauwelijks onderhouden en is daar nu
redelijk verouderd.
Ingeklemd tussen de A2 en A59 zien we
nogal wat sluipverkeer in de wijk.
Er zijn onveilige en onoverzichtelijke
verkeerssituaties.
Wat willen we als wijk graag verbeterd zien?

De groenvoorziening in de wijk is goed te
noemen. Maar kan het op sommige plaatsen
nog beter?
Het voorzieningenniveau wat betreft
winkels, educatie, zorg en welzijn is ruim
voldoende.
Maar er liggen uitdagingen!

Sociale cohesie
Het inwoneraantal van onze wijk zal nog iets
groeien tot 2024 en de vergrijzing neemt toe.
Hoe zorgen we als wijk er voor dat we
prettig en veilig kunnen blijven samenleven?

17 januari 2020
Terugkoppeling van de discussie-avonden en
Nieuwjaarsborrel

De nieuwsbrief van de wijkraad per mail
De wijkraad brengt 1x per maand een digitale
nieuwsbrief uit. Ken je iemand die deze
nieuwsbrief ook wil ontvangen? Vraag hem of
haar een mail te sturen naar
info@wijkmolenhoek.nl met 'ja'
www.wijkmolenhoek.nl

info @wijkmolenhoek.nl

