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PERSBERICHT

LADA&ANDERS ! heeft op 4 mei aan het college gevraagd of B en W bereid zijn de suggestie van
Stichting Vrienden van park de Meet over te nemen om de grens van het park met 2 meter uit breiden.
Hierbij het antwoord:
De kadastrale grenzen bepalen welke gronden bij het park horen en welke gronden van
Scholtens Projecten zijn. Scholtens is voornemens om alleen een bestemmingsplanprocedure te
doorlopen voor hun eigen percelen. De gronden van het park blijven zodoende ongemoeid en
worden niet betrokken bij het Dahlia Park.
De aanduiding op de kaart is gemaakt omdat de gemeente heeft aangegeven zeer secuur om te
willen gaan met de randen van dit plan langs park De Meet. Zowel aan de kant van het Dahlia
Park, als de kant van het park. Daarom heeft de gemeente samen met Scholtens Projecten,
contact gezocht en een afspraak gemaakt met de Vrienden van park De Meet. Deze afspraak
heeft op maandag 23 mei plaatsgevonden. Met de Vrienden van park de Meet is afgesproken
dat ze worden betrokken bij de inrichting van het gebied en hierover mogen meedenken.
Ons doel is om dit deel van het plan gezamenlijk te gaan ontwerpen en te gaan inrichten. In de
anterieure overeenkomst heeft Scholtens aangegeven deze inrichting op zich te nemen.
De aangeleverde tekening van Kuipercompagnons is daarnaast niet het meest recente
beeldmateriaal wat er voorhanden is. Scholtens heeft nieuwe schetsen aangeleverd bij de
ambtelijke projectgroep, die ook worden overlegd aan de vrienden van park De Meet.
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure opgestart en hebben de
eerste gesprekken voor de inrichting van de openbare ruimte (conform het HIOR) hebben
plaatsgevonden.
We houden u op de hoogte van de voortgang van dit project.
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