Advies aan B&W
Onderwerp
Beantwoording notitie SP ‘versterking leefbaarheid Piekenhoef’
Datum

5 november 2019

Naam en telefoon

Anne Zaadnoordijk 5820

Afdeling

Vastgoed

Portefeuillehouder

Joop van Orsouw

Voorstel
1.

In te stemmen met de 2 vragen die in bijgaande opinienota ter raadpleging aan de
Opiniecommissie zijn voorgelegd.

Aanleiding
De SP heeft onlangs aan het college de Notitie ‘versterking leefbaarheid Piekenhoef’ gedateerd 21
augustus 2019 gegeven. Zij zegt hierin dat nu de wijk langzaam volwassen wordt, het tijd is om de
balans op te maken van de stand van de leefbaarheid.
Hiervoor heeft zij onder bewoners van de wijk Piekenhoef een onderzoek gedaan. De resultaten
daarvan zijn verwoord in voorstellen.
In bijgaande Opinienota staat een reactie op de voorstellen die de SP in haar notitie doet.
Wij vragen aan de Opiniecommissie om raadgevend advies.
Beoogd resultaat
De raad de mogelijkheid te geven mee te denken over de voorstellen van de SP, zoals verwoord in
de notitie van de SP ‘versterking leefbaarheid Piekenhoef’.
Argumenten
1.1 Deze notitie biedt de raad de gelegenheid mee te denken over de voorstellen van de SP
De voorstellen van de SP zijn bekeken en voorzien van een reactie. In de Opinienota is per voorstel
een reactie toegevoegd. Dit biedt de raad de mogelijkheid over de voorstellen met elkaar in gesprek
te gaan. En te bepalen of een voorstel gewenst is of niet.
1.2 Het college kan gebruik maken van het raadgevend advies vanuit de Opiniecommissie om de
brief van de dorpsraad Berghem te beantwoorden.
Op 24 oktober 2019 ontving het college per mail de brief van de dorpsraad Berghem, met als
onderwerp: advies rapport Versterking Leefbaarheid Piekenhoef. De brief is ter informatie aan de
Opiniecommissie als bijlage toegevoegd aan de opinienota. Op basis van het raadgevende advies
van de Opiniecommissie, zal het college zowel de notitie van de SP, als de brief van de dorpsraad
beantwoorden.
Kanttekeningen
1.1 Zijn de voorstellen gebaseerd op goed onderzoek?
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In de notitie is onvoldoende aangetoond dat het uitgevoerde onderzoek representatief is. De
samenstelling van de steekproef, moet zo veel mogelijk lijken op de totale samenstelling van de
Piekenhoef. In de notitie is dit niet omschreven. Daarom is dit lastig vast te stellen.
De voorstellen zijn onvoldoende onderbouwd door de onderzoeksresultaten. Hier wordt geen
verband gelegd. Er wordt niet uitgelegd waarom de SP tot bepaalde voorstellen is gekomen.
Naast de belevingscijfers uit het onderzoek van de SP, ontbreken ‘harde’ cijfers die hun voorstellen
onderbouwen.
Tot slot zijn enkele vragen suggestief gesteld. Daardoor kun je zeggen dat het onderzoek sturend is
uitgevoerd.
1.2 Signalen uit Piekenhoef over mogelijke verbeterpunten pakken we al op
Wij werken al nauw samen met dorpsraad Berghem en bewoners, als het gaat om mogelijke
verbeterpunten. Zo bekijken we nu met de dorpsraad, een werkgroep van bewoners en een
vertegenwoordiger van VVN hoe we de Tarwestraat en de kruisingen met een zijstraat van de
Tarwestraat en Rijstveld veiliger kunnen maken. Dit is een traject wat al enkele maanden loopt.
Vanuit een verbeterinitiatief samen met een handtekeningen actie die door een gebruikster van het
skate park nabij Penningkruid is gestart, wordt er gekeken naar de (financiële) mogelijkheden om
het skate park meer aan te laten sluiten bij de behoefte van haar gebruikers. De dorpsraad was blij
verrast met dit initiatief en heeft een budget van 1000 euro beschikbaar gesteld om dit initiatief
kracht bij te zetten.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Voor de door de SP gepresenteerde voorstellen zijn geen financiële middelen beschikbaar.
b. Privacy
n.v.t.
c. Communicatie
We zorgen ervoor dat de SP een reactie krijgt op haar notitie.
d. Uitvoering
e. Overlegd met
Wim Slebus (wijkcoördinator)
Addo van Doornen (stedenbouwkundige)
Jos Voets (projectleider IBOR)
Rob Zijderveld (gebiedsbeheerder)
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Ellen Neelen (beleidsmedewerker openbare ruimte)

Advies aan B&W

Pagina 3 van 4

Advies aan B&W
Bijlagen
Bijlage 1: Notitie SP ‘versterking leefbaarheid Piekenhoef’ gedateerd 21 augustus 2019
Bijlage 2: Opinie nota ‘notitie SP Piekenhoef’
Bijlage 2a: overzicht reacties op bijlage 3 van notitie ‘versterken leefbaarheid Piekenhoef’
Bijlage 3: brief van dorpsraad Berghem gedateerd 24 oktober 2019
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