
Actielijst: bijgewerkt op 12 mei 2016. 

Alle al afgewerkte actiepunten zijn weggelaten, maar we nummeren gewoon door. 

 

  84. Elzenhoekpark: ivm wateroverlast heeft gemeente de grond dit najaar    

        omgewoeld. De vrijkomende grond van het schoolplein Poolster is hier  

        opgebracht. Afwachten of dit het benodigde resultaat oplevert. Er is een  

        afvoer gemaakt van “slootje”voor kinderboerderij naar vijver.   

101. Groen Paganinistraat: Wachten op definitieve plannen rond winkelcentrum.  

        Tot die tijd wordt huidige groenvoorziening gehandhaafd.  

110. Sibeliuspark:bij een bepaald stuk van het park wordt dit voorjaar de  

        bovenlaag van de paden vervangen. Werkzaamheden zijn tot volle  

        tevredenheid afgerond. 

113. Elzenhoekpark 

        Niet alle bomen blijken dood te zijn. De bomen die echt dood zijn, zullen in   

        voorjaar vervangen worden. Alle bomen zijn vervangen. Ziet er goed uit. 

115. Groenstrook Wagenaarstraat tussen woningen en water: kijken of  

        we daar een “zelfwerkzaamheidsproject” van kunnen maken.  

        Bart zal bewoners benaderen om mee te helpen de strook op te knappen. 

        Gebiedsbeheerder staat positief tegenover dit idee. We wachten op  

        voorstellen tot aanpassing vanuit bewoners. 

116. Groot onderhoud speelterreinen: inventarisatie loopt. Daarna wordt  

        bekeken welke met het beschikbare budget aangepakt kunnen worden. 

117. Bewoners Vivaldistraat hebben verzoek tot aanpassing openbare ruimte  

        ingediend. Op dit moment bekijkt gemeente de mogelijkheden. 

118. Bewoner Listzgaarde heeft aandacht gevraagd voor snelheid en drukte in  

        deze woonstraat. Gemeente heeft toegezegd apparatuur te plaatsen om  

        snelheid en intensiteit van verkeer te meten. Plaatsing waarschijnlijk in  

        juni. 

119. Toestand van wandelpaden in groenstrook tussen spoor en  

        Albarastraat/Treubstraat is in slechte staat. Gemeente heeft hiervoor 

        speciale aandacht gevraagd bij inventarisatie en planning  

        asfalteringswerkzaamheden 2017. 

120. Groenstrook tussen speelplek en garages in Albardastraat zal verbeterd  

        worden. 

121. Bewonsers hebben opmerkingen gemaakt over vervangen bankje op  

        hondenlosloopterrein v.Veldekestraat. De bedoeling is dat op alle  

        losloopterreinen dezelfde bankjes staan. Wordt naar gekeken. 

IUP-projecten 

1.  Wijkraad volgt ontwikkelingen rond winkelcentrum Ruwert. 

2.  Iemhof: College heeft besloten over te gaan tot nieuwbouw. De komende tijd zal 

     er overleg plaatsvinden voor verder uitwerking en opstellen van programma  

     van eisen. 

3.  Snelfietsroute De Bosch-Oss: deze zal in 2016 aangelegd worden, 



     Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. 

     Alleen lichtmasten moeten nog geplaatst worden. 

4.  aanpassing hofjes Wagenaarstraat: werkzaamheden zijn gestart.  

     Exacte stand van zaken volgt zsm. 

 


