Buurtoverleg Pijlsweerd
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het Buurtoverleg Pijlsweerd.
Het buurtoverleg wordt door bewoners georganiseerd om het mogelijk te maken in gesprek te gaan
met de wijkagent, medewerkers en bestuurders van de gemeente Utrecht en initiatiefnemers uit
Pijlsweerd.

Het buurtoverleg is op dinsdag 12 december 2017 om 20.00 uur

In EKKO
aan de Bemuurde Weerd Westzijde 3,
te Utrecht – bij de Weerdsluis
1. Opening.
2. Mededelingen.
− Schouw als middel om straat en/of buurt te verbeteren.
− Stilstand? Vervolg uitwerking ontwikkelingskoers Oudenoord/Nijenoord in relatie tot
wijkraadpleging Pijlsweerd oost.
− Nieuwe ontwikkelingen aan de Oudenoord 330-370 (voorheen Concordiagebouw)
3. Verslag van 12 september 2017 (deze is bijgevoegd).
4. Veiligheid in Pijlsweerd.
− De wijkagent is aanwezig om signalen uit de buurt te vernemen en vragen kunnen worden
gesteld over veiligheid en leefbaarheid in Pijlsweerd.
5. Speelplaats de Kameleon aan de Balkstraat.
− Jolande van de Berg komt vertellen welke nieuwe ideeën en ontwikkelingen er zijn met
Speelplaats de Kameleon.
6. Resultaat van de inventarisatie van onderwerpen die bewoners hebben aangedragen voor de
wijkambitie Noordwest periode 2018 – 2022.
− Medewerkers van de gemeente zullen de uitkomsten presenteren.
7. Gemeente Utrecht / wijkbureau Noordwest
− Vragen aan/voor de gemeente Utrecht (waaronder openbare ruimte). Het gaat hier om
concrete vragen, niet zijnde meldingen over de openbare ruimte. Deze meldingen kunnen
via de email - klantcontactcentrum@utrecht.nl of via telefoon: 030-286 0000 of via
internet www.utrecht.nl, klik dan op "gemeentezaken", en dan op "klacht en meldingen.
8. Rondvraag
.
9. Sluiting
Voor informatie over de agenda en het verslag kunt u contact opnemen met Rob Steinebach via de mail
robsteinebach@mekaarutrecht.nl of via 0648346350

Met vriendelijke groeten,
mede namens de agendacommissie Buurtoverleg Pijlsweerd,
Gerard van Wakeren (gespreksleider).
De volgende bijeenkomst in 2018 zijn op de dinsdag: 6 maart, 5 juni, 18 september en 11 december.

