
Besluit/Actie Wie doet de actie Gang van zaken Resultaat Verdere actie? Afgehandeld

Wij Weimar   

17 mei

Graag bereiken dat er 

een ZZP hub komt in 

een leegstaand pand, 

oorspronkelijk het 

theelokaal 

Werkgroep 

Weimar werkt

Binnen 2 tot 3 

weken komt 

werkgroep bij 

elkaar om te zien 

wat 

vervolgstappen Buitenruimte.       

17 mei

In koppels 

(bewoner/ambtenaar 

door gebied lopen om 

te zien wat opvalt en 

wat je wilt doen

Werkgroep 

Buitenruimte 

Bij volgend 

wijkoverleg 

bespreken

Buitenruimte.       

17 mei

Kunst op hondenpoep 

bakken zoals bij Laak 

Werkgroep 

Buitenruimte

Bij volgend 

wijkoverleg 

bespreken

Buitenruimte.       

17 mei

Budget buitenruimte 

20,000  Ideeën 

aandragen 

Allen

Communicatie      

17 mei

Dag van de wijk/het 

gebied oganiseren 

Werkgroep 

Communicatie

Communicatie

. 17 mei

Sociale kaart maken Rob Verbijn kijkt 

wat er zoal is.      

Lijst Piet van 

Driest en lijst BIZZ 

benutten 

Visie.             

17 mei

Er worden tekst en 

verhalen gemaakt 

n.a.v. voortgang 

wijkoverleggen en 

uitkomst visiegroep 

Ricardo en Andre

Visie              

17 mei

Contact met Marieke 

om bij iedere waarde 

van de visie passend 

verhaal te krijgen

Ricardo

Visie              

17 mei

Met Tobias wordt 

overlegd hoe visie 

vertaald wordt naar 

college en raad

Ricardo en 

Andre?

Visie              

17 mei

De visie dient als 

inspiratie voor alle 

werkgroepen, 

gemeente, betrokken 

bureau’s etcetera

Allen in de gaten 

houden 

Uitstraling 

panden         

17 mei

6 ondernemingen 

komende twee 

maanden verder 

begeleiden

Werkgroep 

Uitstraling 

panden

Uitstraling 

panden         

17 mei

Er is een uitvraag 

uitgegaan naar 3 

architecten voor het 

adviseren van 10 

ondernemers op de 

Weimarstraat deel 3 

en 5 pandeigenaren 

op de Beeklaan. Ook 

zullen de architecten 

een grove 

beeldkwaliteitsplan per 

plint aanleveren, als 

Werkgroep 

Uitstraling 

panden

Uitstraling 

panden         

17 mei

Met reclame-bedrijf 

Nedcap zijn we in 

gesprek om 

voorstellen te maken 

voor nieuwe reclame-

uitingen voor de 

betreffende 10 

ondernemingen op de 

Weimarstraat deel 3. 

Ook is één van de 

ideeen om iedere 

onderneming op deel 3 

een dwarsreclamebak 

Werkgroep 

Uitstraling 

panden
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Uitstraling 

panden         

17 mei

Op de buitenmuur 

boven de winkel 

Birdflower aan de 

Professor Kaiserstraat 

55 wil de werkgroep 

uitstraling een grote 

plaat met daarop een 

mooie afbeelding van 

vroeger.

Werkgroep 

Uitstraling 

panden

Streetart       

17 mei

Kick-up organiseren Werkgroep 

streetArt

Streetart       

17 mei

Gemeente gevraagd: 

kom in meewerkstand

Werkgroep                  

streetArt

2


