Van: brabantbad <brabantbad@s-hertogenbosch.nl>
Verzonden: woensdag 28 april 2021 14:48
Aan: brabantbad <brabantbad@s-hertogenbosch.nl>
Onderwerp: Nieuwsbericht Brabantbad
Beste deelnemer aan de vragenlijst van Brabantbad,
Dankjewel voor het invullen van de vragenlijst Brabantbad. We hebben veel reacties ontvangen op de
vragenlijst. Velen zijn geïnteresseerd en willen meedoen. Velen zijn ook kritisch en staan negatief
tegenover het plan. Alle resultaten zijn bekend en verwerkt in een rapportage. Deze rapportage vind je
op www.denbosch.nl/brabantbad
Wat gaan we doen met de resultaten van de vragenlijst?
Het plan Brabantbad met de drie woontorens is sterk verbeterd vergeleken met het oude plan in 2010.
We hebben geluisterd naar de destijds geuite kritieke punten, zoals minder bebouwing in het park en
meer zicht door het park over het water. Het college B&W heeft de keuze gemaakt om verder te gaan
met het plan. Wel met een toevoeging. Door de resultaten van het omgevingsdialoog voegen we een
opgave toe: bij de uitwerking van het plan moet voldoende aandacht zijn voor de openheid van het
park. En we zetten bij de inrichting van het park via co-creatie in op verbetering van de kwaliteit en
levendigheid van het park. Als laatste wordt ingezet op functies in de plint die een bijdrage leveren
aan de sociale veiligheid van het park. Zodat dit ook een meerwaarde is voor de wijk. We richten
binnenkort een werkgroep op waarin mensen hierover kunnen meedenken.
Tijd voor de volgende fase
De komende periode gaan we verder met de uitwerking van het plan. Mensen die op de hoogte willen
worden gehouden kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief. We starten met onderzoeken (onder
andere windstudie, zonstudie, geluid etc.). Zo zorgen we voor een vollediger antwoord op gestelde
vragen. Deze onderzoeken zijn onderdeel van de ruimtelijke toelichting. Dit doen we om dit jaar nog
een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.
Start nieuwsbrief
Binnenkort zal ook de werkgroep Brabantbad van start gaan. We willen alle geïnteresseerden op de
hoogte houden via een nieuwsbrief. Mocht je geen interesse in de nieuwsbrief hebben, stuur dan een
e-mail naar brabantbad@s-hertogenbosch.nl. Anders ben je automatisch aangemeld voor de
nieuwsbrief. Hier hoef je dus verder niks voor te doen. De eerste nieuwsbrief ontvang je, nadat de
werkgroep voor het eerst heeft plaatsgevonden. Houd de website in de gaten. Daar vind je de meest
recente informatie.
Met vriendelijke groet,
Projectteam van Brabantbad

