Verslag informatieavond omwonenden Costerweg 65

Op 27 juni jl. is er een informatieavond geweest over de geplande ontwikkeling voor studentenhuisvesting
aan de Costerweg 65 voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Circa 60 belangstellenden hebben
deze avond bezocht en zij hebben hun vragen kunnen stellen op basis van de informatie die gegeven is.
Door middel van panelen met massastudies, beelden vanuit de omgeving en principe doorsnedes konden
de belangstellenden een eerste indruk krijgen van de ontwikkeling en werd toelichting gegeven door
aanwezigen vanuit Dura Vermeer en de gemeente Wageningen.
Aanwezigen deze avond:
- Wethouder. H. ter Maat – gemeente Wageningen
- Mw. S. Seyman – gemeente Wageningen
- Mw. M. Aberson – Vlassenrood – gemeente Wageningen
- Dhr. J. van Berkel – Dura Vermeer
- Mw. R.E.A. van Notten – Dura Vermeer
- Dhr. G. Nijhoff – Dura Vermeer
- Mw. M. Rens – Dura Vermeer
- Mw. P. Schuldink - Idealis
Onderstaande punten zijn de bevindingen van deze avond. Deze kunnen meegenomen worden als
aandachtspunten. Met de gemaakte opmerkingen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden bij de
verdere uitwerking van het bestemmingsplan en de verdere planuitwerking.
-

De hoogte en uitstraling van de toren van acht verdiepingen. Dit in verband met het uitzicht, met
name vanuit de Lawickse poort.
Het aantal van 264 studenten en de mogelijke geluidsoverlast en straatafval die dit met zich mee
brengt.
Mogelijke geluidsoverlast van studenten na 22:00 uur.
De verkeersbewegingen direct rond de Costerweg en Mennonietenweg, zowel fietsers als
voetgangers. Dit geldt ook voor de beoogde verkeersstroom op, en toegang naar de ontwikkeling.
Er was onzekerheid over het aantal voorziene parkeerplaatsen voor auto’s.
De Vlinderstichting zou graag de mogelijkheden onderzoeken om bij de ontwikkeling bijvoorbeeld
een vlindertuin te ontwerpen.
Bewoners langs de Mennonietenweg zijn bezorgd over het uitzicht aan de achterzijde en zijn
bang voor vermindering van waarde voor hun woning.
Op de hoogte van de bouwblokken aan de achterzijde werd positief gereageerd.
Aandacht voor de afstand tussen de Costerstaete en het gebouw met zelfstandige kamers.
Het groen in de stad en de directe omgeving wordt minder en daardoor is er minder ruimte om te
recreëren en elkaar te ontmoeten.

