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Ruimtekoers
Yosser Dekker en Sari Bouwmeester van Stichting Halfvol vertellen over het kunst- en cultuurfestival
dat van 15 t/m 25 november zal worden gehouden in Kronenburg/Vredenburg. Het thema voor dit
jaar is: “Wij zijn de stad”.
De ‘Place to be’ wordt het leegstaande pand aan de Groningensingel 51. Er komen onder meer een
restaurant, een binnentuin, een indoor camping en diverse voorstellingen. Omwonenden krijgen een
brief thuis. Er is (vooralsnog) géén werkende lift in het gebouw!
Op donderdag de 16e organiseren de sociale wijkteams er een initiatievenmarkt waar iedereen
kennis kan maken met bekende en onbekende wijkinitiatieven.
Ook in de wijk zijn er activiteiten. In samenwerking met de Stichting Wonen in Kronenburg en
Appelgaard worden geveltuinen aangelegd in de wijk en wordt een muurschildering aan het Schepen
te Boeckoppad opgeknapt. In het winkelcentrum zullen foto’s te zien zijn die de afgelopen tijd in de
wijk zijn gemaakt.
Kijk voor alle informatie op ruimtekoers.nl
Busstation Kronenburg
Annemieke Molster is stedenbouwkundige en één van de drie deskundigen die in opdracht van de
gemeente inventariseert hoe het busstation verbetert zou kunnen worden. Zij geeft een korte
presentatie. Daarna is er aan de hand van een aantal vragen gesproken over het station en de directe
omgeving. Aan de orde kwamen onder andere veiligheid, verlichting, bereikbaarheid en uitstraling.
De huidige subsidie van de provincie is alleen voor het maken van een ontwerp. Voor de uitvoering
daarvan moet nog budget worden aangevraagd.
Mededelingen en rondvraag
• Marjolein Homan van de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente vertelt dat de meeste
wilgen langs de Elzenlaan ziek zijn en worden vervangen door knotelzen. Deze zullen niet zo strak
in lijn worden aangeplant als de huidige bomen. Langs de A325 komen esdoorns.
• Er is een bijeenkomst geweest over het opfleuren van de hofjes waar 7 bewoners aanwezig
waren. De voornaamste conclusie was dat het nogal kaal groen was. Daarom worden er in
november door bewoners duizenden bollen geplant.
• Op maandag 13 november is er een bijeenkomst voor omwonenden over de speelvoorzieningen
aan de Schepen van Hemerthstraat en de Schepen van der Camerstraat.
• Voor de passerelle ligt een advies van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Deze wordt gefaseerd
ingevoerd. De 1e stap is waarschijnlijk het aanbrengen van een nieuwe, zandkleurige, laag op de
vloer die wordt voorzien van een coating en 3D-tekeningen. De ideeën zijn te zien bij de ‘Place to
Bieb’.
Namens de gemeente is Linde Hageman bij dit project betrokken. De financiering komt van
Wereldhave, buurtoverleg Vredenburg en het wijkteam Leefomgeving. Er gaat nog een
subsidieaanvraag naar de provincie.
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Hank Houtman deelt mee dat hij na 2 jaar weggaat bij het wijkteam Leefomgeving. Voorlopig
zullen zijn taken worden waargenomen door Bart, Bianca en Saskia. Dat is de reden waarom Bart
Lichtenberg vanavond aanwezig is.
Gerard Scheuter (opbouwwerker Rijnstad) gaat over 8 weken met pensioen. Het is nog niet
bekend wie hem gaat vervangen.
In de wijkkrant heeft een oproep gestaan voor vrijwilligers om een Ommetje Kronenburg te
maken. Hierop heeft slechts één persoon gereageerd. Dat betekent dat hiervoor op dit moment
niet voldoende animo is.
Er wordt gewerkt aan een sociale kaart van de wijk. Zoiets als een Kronenburg-Appelgaard-gids.
Timo van Middendorp is de nieuwe ambulant jongerenwerker van Rijnstad en maakt van de
gelegenheid gebruik om zich even voor te stellen. We zullen hem vooral op straat terugzien.
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