
 

Fijn dat u aanwezig was op de inloopavond in het gemeentehuis op  

6 december jl. over de ontwikkelingen rondom de Rozelaar Odijk. 

Mede dankzij uw inbreng hebben we veel informatie gekregen. Er zijn 

circa 50 mensen gekomen waarvan we reacties hebben ontvangen.  

 

Wij hebben de meest voorkomende punten waarover we vragen en 

opmerkingen kregen op een rijtje gezet. In grote lijnen speelt het volgende: 

 

Over het ontwerp voor de nieuwe bebouwing: 
• Positieve reacties over de vormgeving van het nieuwe woongebouw. 

  Er hebben zich veel geïnteresseerden gemeld voor de woningen, zowel jong   

  als oud.  

• De mensen gaven aan graag woningen toegewezen te zien aan 

  “Odijkers” in plaats van mensen van buitenaf. 

• Er wordt een behoorlijke parkeerdruk ervaren in de wijk.  

 

Over de dierenweide:  
• De afstand tot het bestaande appartementencomplex vinden 

  sommigen te gering 

• Gevaren door het fietspad Pad door Dalenoord. 

• Vrees voor overlast van de dieren door stank, geluid en gevaar voor  

  Q-koorts. 

 

Over de Wadi:  
•  Er zijn vraagtekens bij de noodzaak van een wadi. 

•  Zorgen over de veiligheid voor mensen en dieren.   

•  Het bruggetje over de wadi: een aantal mensen heeft zorgen over de 

   veiligheid voor ouderen en kinderen met name in het donker. De 

   suggestie om leuningen aan te brengen is gedaan.  

 

 
Voorbeeld van een bestaande wadi bij een school in Werkhoven 

ALLES OP EEN RIJ 
 

Er staat een uitgebreid 

overzicht met vragen en 

antwoorden plus een 

toelichting op de website  

van de gemeente.  

Op de homepage van 

www.bunnik.nl kunt u onder 

 ‘ik wil meer weten over’  klikken 

op ‘ontwikkelingen  Rozelaar’ 

 
 
 
WAT ER NU GAAT GEBEUREN 
 

De gemeente gaat nieuwe 

gesprekken met de 

kinderboerderij voeren. 

 

Naar aanleiding van de 

suggesties die op de 

inloopavond zijn geweest 

zullen we nog een aantal 

varianten bekijken. 

 

 

 

WAT KUNT U VERWACHTEN 

 

Wij houden u op de hoogte 

van de ontwikkelingen. 
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