Actielijst: bijgewerkt op 6 oktober 2016.
Alle al afgewerkte actiepunten zijn weggelaten, maar we nummeren gewoon door.
101. Groen Paganinistraat: Wachten op definitieve plannen rond winkelcentrum.
Tot die tijd wordt huidige groenvoorziening gehandhaafd.
113. Elzenhoekpark:
Niet alle bomen blijken dood te zijn. De bomen die echt dood zijn, zullen in
voorjaar vervangen worden. Bij controle blijkt er toch nog een aantal bomen
dood te zijn. Deze zullen waarschijnlijk in november vervangen worden.
115. Groenstrook Wagenaarstraat tussen woningen en water: kijken of
we daar een “zelfwerkzaamheidsproject” van kunnen maken.
Gebiedsbeheerder staat positief tegenover dit idee. We wachten op
voorstellen tot aanpassing vanuit bewoners. Bewoners hebben in overleg
al wat zaken aangepakt. Totempalen zijn verwijderd, daar ze door rotting
gevaarlijk werden. Bewoners zijn op de hoogte.
116. Groot onderhoud speelterreinen: inventarisatie is klaar.
Vooral ondergronden krijgen aandacht. Gebiedsbeheerder komt zsm met
lijst van plekken in Ruwaard.
117. Bewoners Vivaldistraat hebben verzoek tot aanpassing openbare ruimte
ingediend. Parkeerplaats wordt aangepast; oversteek versmald; fietssluis
in middenberm met belemmering daarnaast.
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. Uitslag geeft voor gemeente
vooralsnog geen reden tot nemen maatregelen.
Gebiedsbeheerder heeft bewoner op de hoogte gebracht van conclusies.
Deze is teleurgesteld.
Voorstel: In overleg met wijkagent en bewoners actie uitzetten om
snelheid terug te dringen.
120. Groenstrook tussen speelplek en garages in Albardastraat: opdracht tot
aanpassing is gegeven. Start half oktober.
123. Slechte straatverlichting: deze voldoet aan de eisen en gevaarlijk weggedrag in
Paganinistraat.
Er is een verkeerstelling gedaan. Conclusies afwachten.
124. Door werkzaamheden aan riolering onder de huizen is er veel schade aan
bestrating in Dichtersbuurt ontstaan. Gemeente zal dit in de gaten houden.
125. Bestrating in staatsliedenbuurt is na herstel waterleiding provisorisch
hersteld, daar Enexis nog werkzaamheden moet uitvoeren. Daarna zal de
gemeente erop toezien dat de bestrating weer in originele staat wordt
teruggebracht.
126. Brabant Water zal in najaar starten met vervangen van hoofdwaterleiding
langs Heihoeksingel. Bewoners zijn geïnformeerd. Werkzaamheden
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starten 27 oktober. Tijdens werkzaamheden zal er een inloopspreekuur
gehouden worden in de keet. Deze keet staat op parkeerterrein langs
Vondellaan. Er moet veel groen gerooid worden.
Alles zal vervangen worden.
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.
4. Aanpassing hofjes Wagenaarstraatbomen zijn weg. Andere werkzaamheden
zijn hervat. Verwachting is dat eind oktober alles klaar is.
5. Renovatie Euterpelaan Noord.

2

