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Wijkendag
In het verleden werd vaak een wijkendag georganiseerd. Zo’n dag komt er mogelijk dit jaar
weer op 14 april. Een ontmoetingsdag voor professionals, ondernemers en wijkbewoners. Een
mix van informatie (halen en brengen), gezelligheid en activiteiten. Doel is ook de
verschillende wijkdelen dichter bij elkaar te brengen.
Een werkgroep zoekt nog leden bij de organisatie van de wijkendag. Het thema wordt
‘vergroening’. Aandachtspunten zijn onder andere: het Vlindertuinproject, het
rioleringsprogramma, Circus op de Bult, Kunst op de Bult en het marktplein. Er wordt ook
contact opgenomen met de imkersvereniging, het groentegilde en Saksen Weimar.
De Vlindertuin
Een werkgroep onderzoekt de toekomstige functie voor de wijk van De Vlindertuin. Een optie
is het thema werk. Nieuwe kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kleine
bedrijven, leer-werk trajecten en stageplekken. Ook wordt gedacht aan kunstenaars die
vanuit hun discipline mensen kunnen begeleiden. Het gebouw wordt tot eind 2019 gehuurd
door SLAK. Eind maart kunnen wijkbewoners meedenken. Dan wordt een informatieavond
georganiseerd.
Supermarkt
Er komt voorlopig geen extra supermarkt in de wijk. Voor het marktplein blijft verbetering van
het winkelaanbod het doel.
Bezorgers wijkkrant
Er zijn nieuwe bezorgers nodig voor de wijkkrant. Ook zijn vrijwilligers nodig voor de
coördinatie van de bezorging. Op 1 maart is er een bijeenkomst voor bezorgers.
Werkzaamheden in de wijk
Het Patrijzenplein en Korhoenplein worden heringericht. In de Fokke Noordhofstraat komt een
wadi (infiltratievoorziening voor afvoer van regenwater). In het voormalige 2-Switch pand
(Roosendaalseweg) komen woningen. Op de plek van de huidige school aan de ds. Bechtlaan
komen woningen met twee verdiepingen.
De rechtszaak rond het woontorenproject in Saksen Weimar diende op 18 januari bij de Raad
van State. De uitspraak wordt in april verwacht.
Stage opdrachten
Vorig jaar waren twee stagiaires van de Hogeschool Arnhem Nijmegen actief in de wijk. Ze
stelden aanbevelingen op over opvoedingsondersteuning en gezond leven in de wijk. Het
uitwerken van die aanbevelingen heeft prioriteit, dus er zijn dit jaar geen nieuwe stageopdrachten.
Kunst op de Bult
De Stichting Kunst op de Bult krijgt 2000 euro uit het wijkbudget. Daarmee worden
wijkactiviteiten georganiseerd tijdens het Hoogte80 festival (10-13 mei).

