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Nieuw!!
Gezellig samen wandelen en koffie drinken
Iedereen die gezellig samen met anderen wil bewegen kan iedere
*) In samenwerking met:

1e maandag van de maand meewandelen. De eerstvolgende
Vrangendaeltocht is op 2 augustus a.s. Start- en eindpunt is
buurthuis ‘De Oase’. De Vrangendael-tocht start om 14.00u en
duurt ongeveer 1 uur. De route loopt dwars door Vrangendael en
Kemperkoul evenals de nabijgelegen natuur. Deelname is gratis.
WpV heeft voor u deze wandelroute uitgestippeld*).

2 augustus Vrangendaeltocht!
U wandelt toch ook mee?!?!
Stichting Wijkplatform Vrangendael
De route is gratis af te halen bij buurthuis ‘De Oase’. Op 2 augusSecretariaat:
Broeksittarderweg 147
6137 BJ Sittard
Tel: 06 53 98 47 45
E-mail:
astrid.verblakt@planet.nl
Extra contactadres
(Kapsalon Math):
Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard
Tel: 046 451 99 01
E-mail:
Wijkplatformvrangen
dael@gmail.com

tus a.s. wandelen de kinderen van buitenschoolse opvang Grote
Helden graag met u mee!!
Na de wandeling wordt u bij buurthuis ‘De Oase’ gastvrij
ontvangen met een gratis kopje koffie! U komt toch ook?!?!

Tegoedbon voor 1 gratis consumptie bij
buurthuis “De Oase’
Alléén te gebruiken in combinatie met de wandeltocht!
Datum: ………………………………………………………………………………
Voor– en achternaam: ……………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………
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In te leveren bij buurthuis ‘De Oase’.

Wilt u iemand van het
wpV bereiken?
E-mail dan naar:
astrid.verblakt@planet.nl
of
Wijkplatformvrangen
dael@gmail.com,

Gemeente Sittard-Geleen stopt per direct
onderhandelingen met projectontwikkelaar Molenparc B.V.
Op woensdag 21 juli j.l. heeft Wijkplatform Vrangendael
een afschrift ontvangen van de brief die het college van B&W aan

maar bel gerust met Johan na 18.00u: 06
18 29 59 21
of met Marielle: 06
54 67 28 70

Molenparc BV heeft gestuurd.
In deze brief wordt verwezen naar een tiental brieven die over en
weer door Molenparc BV en de gemeente zijn verzonden (aug. 2009
t/m juni 2010). Deze brieven betroffen het contractueel kunnen
aantonen van draagvlak bij de
drie betrokken
woningcorporaties
voor de ontwikkelplannen
Molenbeek Centrum/
Vrangendael.
Omdat Molenparc BV volgens

Voormalig Winkelcentrum Hemelsley
B&W dit draagvlak niet heeft kunnen aantonen, heeft de gemeente
zelf de woningcorporaties benaderd. De drie woningcorporaties
hebben de gemeente geïnformeerd dat zij de plannen niet
ZO Wonen
* Algemeen:
Tel: 046 420 96 00
* Reparaties:
Tel: 046 420 96 99
* Wijkteam:
Tel: 046 420 96 20

ondersteunen.
B&W heeft vervolgens besloten om de onderhandelingen tot een
exploitatieovereenkomst te beëindigen, omdat zonder draagvlak
van de woningcorporaties de plannen niet economisch uitvoerbaar
zijn. De gemeente heeft de toezegging gedaan ons over de verdere
ontwikkelingen op de hoogte te houden.
Hiermee is na een lange periode de patstelling doorbroken. Wat rest
is grote onzekerheid over wat er nu verder gebeurt! Zal de Plus
Supermarkt - eigenaar van het leegstaande pand - besluiten het
winkelcentrum toch te slopen ondanks de onzekerheid in
Stadbroek? Of blijft ook Vrangendael afhankelijk van de ontwikkelingen in Molenbeek-Stadbroek?

Servicelijn Wijk:
Tel: 046 477 77 77

Wijkplatform Vrangendael blijft oproepen tot snelle sloop van
het leegstaande winkelcentrum en egalisering van het terrein!
Hopelijk worden na de zomer daadkrachtig nieuwe alternatieven
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verkend en keuzes gemaakt die tot sloop van het leegstaande
winkelcentrum leiden.

