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voortgang project openbare ruimte Vording

Geachte raad,
Middels deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het project opknap openbare
ruimte van de wijk Vording. Door het verruimen van de scope ‘opknap openbaar groen’ naar een
integrale aanpak, gericht op een toekomst bestendige wijk, is de uitvoering enigszins in tijd
opgeschoven.
Collegeprogramma

In het collegeprogramma ‘Energiek door samen doen’ 2018 - 2022 hebben wij aangegeven dat een
aantal wijken van onze gemeente voor wat betreft de openbare ruimte (groen, wegen en riolering)
toe zijn aan een grondige renovatie en/of vernieuwing. Meer specifiek is met name het groen in de
wijk Vording in de kern Ewijk genoemd als een wijk waar een renovatie noodzakelijk is. In de
begroting van 2018 en 2019 zijn hiervoor al middelen gereserveerd.
Relatie met wijken van de toekomst

In Ie instantie lag de focus van ons college op de openbare ruimte sec. Door de klimaat
veranderingen, de ontwikkelingen op het gebied van energie en de aandacht voor sociale
leefbaarheid, streven we naar een integrale aanpak van deze wijken. Deze integrale aanpak,
samengevat onder de noemer ‘wijken van de toekomst’ maakt dat we bij ingrepen in de openbare
ruimte ons ook richten op de opgaven van de energietransitie en de wateropgave van de
klimaatadaptatie. Deze brede integrale aanpak die uiteraard in samenspraak met onze partners (o.a.
Woonwaarts en Perspectief) en de bewoners gebeurt, biedt tevens de mogelijkheid aan de vitaliteit
van een wijk te werken.
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Stand van zaken Vording
Wij hebben afgelopen tijd benut om alle vragen en uitdagingen die in de wijk Vording spelen in
kaart te brengen.
De volgende stap is het onderzoeken van een doelmatig maatregelenpakket waarmee de problemen
in de wijk Vording op het gebied van de openbare ruimte worden aangepakt, kansen voor het
klimaat en de leefbaarheid worden benut en de samenwerking met partners en bewoners goed tot
zijn recht komt.
Het vervolg
De resultaten van het onderzoek naar een doelmatig maatregelenpakket zullen wij medio 2020
verwerken in een raadsvoorstel. Zoals gezegd zullen de bewoners nauw betrokken worden bij de
uitwerking van de plannen. De ervaring leert wel dat bewonersbetrokkenheid het meest succesvol is
als er tussen planvoorbereiding en uitvoering weinig tijd zit. Nadat de (financiële) kaders gesteld
zijn en het krediet beschikbaar is, zullen wij het contact met de wijkbewoners aangaan,. Voorop
staat dat de bewoners mee invulling kunnen geven aan de vormgeving van hun leefomgeving.
Wij verwachten dat de planvorming samen met de bewoners deels in 2021 zal plaatsvinden. De
uitvoering van de werkzaamheden zal eind dat jaar starten met een uitloop naar 2022.
Tot slot...
Wij staan voor een grote revitaliseringsopgave gemeente breed die vraagt om een gestructureerde
aanpak. Met een dergelijke grootschalige aanpak in oudere wijken hebben wij nog maar weinig
ervaring. Wij zullen daarom van straat naar straat werken. Ervaringen met bewoners die wij opdoen
aan het begin van het project, zullen wij gedurende het project verwerken in onze aanpak en in
toekomstige projecten.
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