Verleden en toekomst
liggen heel dicht bij elkaar

Een goede toekomst stoelt zelfs op het verleden, dus het volledig wissen van het verleden is
zelden de juiste manier om een betere toekomst te garanderen.
Toen Zoetendaal in de jaren zeventig werd gebouwd, was de wijk voor veel mensen
vernieuwend en een gewilde, prettige woonomgeving. In de huidige tijd, nu de denkbeelden
over comfortabel en veilig wonen zo enorm verschillen van de ideeën uit de zeventiger jaren,
voldoet de wijk minder aan de vraag.
Enkele jaren geleden werden er al plannen ontwikkeld om Zoetendaal te moderniseren en
een beter leefklimaat te scheppen. Nadat in 2003 het multifunctionele gebouw “De
Meerenhof” met onder andere de daarin gehuisveste basisscholen in het hart van de wijk
afbrandde, kwam de ontwikkeling in een stroomversnelling.
Op het pleintje voor het multifunctionele gebouw stond een beeldje van een sirene, een
zeemeermin, symbool van de Zevenbergse legende over de hovaardigheid van de
Zevenbergse bevolking in de late middeleeuwen en hun afstraffing hiervoor door middel van
de St. Elisabethsvloed.
Het beeldje is bij de brand gespaard gebleven.
Deze zeemeermin, zo typerend voor Zevenbergen, verdient zeker een prominente plaats in
de wijk.
Omdat de nieuwe inrichting van de wijk heel anders zal zijn dan de oude, is besloten het plan
een nieuwe naam te geven. Kijkend naar het beeldje, èn de nieuwe opzet, is gekozen voor
de naam “Serena”.
In eerste instantie verwijst de naam dus naar de historie van Zevenbergen, naar de sirene
die de Zevenbergse bevolking van weleer waarschuwde en toen zij geen gehoor kreeg, de
plaats door het water liet verzwelgen.
Anderzijds wordt met de naam verwezen naar de tijd dat de suikerindustrie nog floreerde.
Aan het begin van de dag gaf de sirene aan dat het werk (=welvaart) kon beginnen en aan
het einde van de werkdag gaf de sirene het begin van de vrije tijd aan.
Tot slot drukt "Serena" ook de rust en vrede uit.
Doorvertaald naar het nieuwe plangebied krijgt Serena de betekenis van een prettige wijk om
in te wonen, maar ook om relaxed te vertoeven, te winkelen en te leren.

