Verslag inloopbijeenkomst Oosterenk Midwest 8 mei 2018

Op 25 april is deze uitnodiging verstuurd naar:
-

Ondernemersvereniging Oosterenk;
15 eigenaren/belanghebbenden in de omgeving waaronder Isala en onderwijsinstellingen;
bewoners in de directe omgeving aan de overzijde Ceintuurbaan.
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De inloopbijeenkomst op 8 mei is bezocht door 7 genodigden. Deze zijn als volgt te categoriseren:
-

Eigenaren naburige kantoren: 1 persoon
Woningbouwcorporatie: 1 persoon
Ondernemersvereniging: 1 persoon
Eigenaren woningen Wipstrik: 3 personen
Niet gesproken: 1 persoon

De meeste van de naar voren gebrachte punten betroffen niet zozeer het plan zelf, als wel de
algemene situatie op en rondom de Oosterenk. Genoemde punten zijn:
-

-

Verkeersopstoppingen op de Ceintuurbaan en Dokter van Deenweg en gevreesde verergering
van deze situatie.
Parkeeroverlast op de Oosterenk en de woonwijk Wipstrik.
Vragen over een bredere visie op de Oosterenk, gepaard met de vraag of het plan voor de
Oosterenk-Midwest precedentwerking kan hebben voor andere delen van de Oosterenk.
Vanuit de woonbouwcorporatie werd aandacht gevraagd voor de algemene problematiek dat
corporaties moeilijker zelf nieuwe sociale huurwoningen kunnen ontwikkelen.
De gewenste betrokkenheid van de ondernemersvereniging bij de op te stellen visie op de
Oosterenk. De ondernemersvereniging wil graag de beschikking krijgen over alle digitale
documenten.
Naamgeving van het toekomstig project. De naam Oosterenk Midwest wordt als weinig
herkenbaar geacht en wellicht is het goed voor de identiteit om een mooie en herkenbare
naam voor het project te verzinnen.

Op het plan zelf is in het algemeen instemmend gereageerd. Bewoners uit Wipstrik waren blij met
gedifferentieerde woningaanbod en de ruimtelijke kwaliteit van het plan. Men voorziet ook positieve
effecten van de woonfunctie t.o.v. de kantoorfunctie t.a.v. de parkeeroverlast en de verkeersdruk.
Eén persoon in het bijzonder - de eigenaar van het bezuiden Rubens gelegen kantoorpand - uitte
echter zijn zorgen over het plan en wel om de volgende redenen:
-

Het plan is slecht voor de economie doordat er minder (goedkope) kantoren beschikbaar
blijven, wat een prijsopdrijvend effect heeft.
De verkeersveiligheid is in het geding doordat meer personen lopend zouden oversteken naar
het Isala-ziekenhuis. Ook zou dit negatief effect hebben op de doorstroming.
Toename van overlast, vandalisme en criminaliteit bij buur-kantoorpanden door de bewoners
van de nieuwe woningen. Gepaard met hogere kosten voor beveiliging van de panden.
Het ontbreken van een goede afscheiding tussen met name gebouw Rubens en zijn
buurperceel.

Met in totaal 7 inlopers was de opkomst laag. Dat kan mede te wijten zijn aan het mooie weer.
Anderzijds was uit eerdere contacten met (andere) eigenaren van de omliggende panden reeds
duidelijk dat zij de transformatieplannen aanmoedigden en positief hebben ontvangen.
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