Actielijst: bijgewerkt op 12 januari 2017
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.
115. Groenstrook Wagenaarstraat tussen woningen en water: kijken of
we daar een “zelfwerkzaamheidsproject” van kunnen maken.
Gebiedsbeheerder staat positief tegenover dit idee. Bewoners hebben
een plan gemaakt wat zeer binnenkort met gebiedsbeheerder
besproken wordt.
118. Bewoner Listzgaarde heeft aandacht gevraagd voor snelheid en drukte in
deze woonstraat.
“Laseractie” heeft plaatsgevonden. Momenteel wordt bekeken of plaatsen
van bloembakken voor wat verlichting kan zorgen. Gemeente wil aan plan
meewerken. Bewoners moeten bakken wel zelf onderhouden.
Frank gaat nog in overleg met melder.
124. Door werkzaamheden aan riolering onder de huizen is er veel schade aan
bestrating in Dichtersbuurt ontstaan. Bewoner geeft aan dat tot dusver
alles goed is hersteld. Gemeente heeft nog meer schade ontdekt, welke in
overleg met Brabant Wonen hersteld zal worden.
126. Brabant Water is in najaar gestart met vervangen van hoofdwaterleiding
langs Heihoeksingel. Bewoners zijn geïnformeerd. Werkzaamheden
zijn gestart.
Tijdens werkzaamheden zal er elke woensdagmiddag van 2 tot 6 uur een
inloopspreekuur gehouden worden in de keet. Deze keet staat op
parkeerterrein langs Vondellaan. Er is veel groen gerooid.
Alles zal vervangen worden. Er wordt een nieuw beplantingsplan
gemaakt.
130. In overleg van verkeersouders Poolster met gemeente en wijkraad
oplossingen zoeken voor verkeersproblemen rond school in
Staringstraat.
131. Hoe om te gaan met oneigenlijke activiteiten op parkeerplaats
Vondellaan.

Lopende 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. Aanpassing hofjes Wagenaarstraat. Bomen zijn weg. Bestrating is
nagenoeg klaar. Plaatsen speeltoestellen en beplanting is in laatste fase.
4. Renovatie Euterpelaan Noord. Wordt groot onderhoud.

Projecten voor IUP 2018-2022.
1. Aanleg vrijliggend fietspad langs Heihoeksingel/Cereslaan aan oostzijde.
2. Paganinistraat inrichten als 30 kmzone, waarin problematiek met
aansluitingen op Schaepmanlaan en Vivaldistraat worden meegenomen.
3. Aanbrengen voetgangerslicht bij verkeerslichten Cereslaan
4. Extra Ontsluiting ’t Woud Zuid ivm calamiteiten
5. Langs Cereslaan en Heihoeksingel tweerichtingen fietspad aanleggen in
strook waar WOB waterleiding heeft vervangen.
6. Fietspad vanaf Vondellaan naar winkelcentrum tweerichtingen maken.

Gebiedsbeheerder aan het woord.
1. Dode bomen in Elzenhoekpark zijn vervangen.
2. 120. Groenstrook tussen speelplek en garages in Albardastraat:
Is aangepast. In overblijvend gedeelte zal nog wat geplant worden
en achterstallig onderhoud plaatsvinden. Wordt verder opgenomen
in regulier onderhoud.
3. Bestrating in staatsliedenbuurt is na herstel waterleiding provisorisch
Hersteld. Enexis is klaar. Brabant Water moet oude leidingen nog
verwijderen. Daarna zal de gemeente erop toezien dat de bestrating weer
in originele staat wordt teruggebracht en plantvakken worden
heringericht. Planning dat WOB eind februari 2017 klaar.

