Actielijst: bijgewerkt op 9 maart 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.
Bewoners hebben met gebiedsbeheerder gesproken.
Er is op 4 maart hard gewerkt en de activiteit wordt vervolgd.
Op 8 april zal nog een poging gewaagd worden om ook andere hofjes mee
te krijgen.
118. Bewoner Listzgaarde heeft aandacht gevraagd voor snelheid en drukte in
deze woonstraat.
“Laseractie” heeft plaatsgevonden. Dit zal in toekomst mogelijk nog eens
herhaald worden.
Bart probeert een bewoonster te bewegen om straatspeeldag te
organiseren en daar te kijken of er voldoende draagvlak is voor verdere
maatregelen.
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. Tweede fase met
werkzaamheden aan riolering in zogenaamde B-woningen moet nog
beginnen.
130. In overleg van verkeersouders Poolster met gemeente en wijkraad
oplossingen zoeken voor verkeersproblemen rond school in Staringstraat.
Gele strepen zullen worden uitgebreid.
131. Hoe om te gaan met oneigenlijke activiteiten op parkeerplaats Vondellaan.
Er zijn “varkensruggen” geplaatst zodat bepaalde dingen niet meer
kunnen.
132. wijkraad volgt ontwikkelingen rond winkelcentrum Ruwert
133.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.

Lopende IUP-projecten.
5. renovatie Euterpelaan Noord. Wordt groot onderhoud.
Aanbesteding in voorjaar 2017. Start uitvoering waarschijnlijk begin maart.
Geschatte doorlooptijd ongeveer 2 maanden.
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Gebiedsbeheerder aan het woord.
1. 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 medio maart 2017 klaar.
4. Brabant Water is in najaar gestart met vervangen van hoofdwaterleiding langs

Heihoeksingel. Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.
Gemeente begint een deze dagen met heraanplant.
5. Schapenbegrazing: gemeente is voornemens een gedeelte af te rasteren en

er continu schapen op te zetten.
Op vergadering van 20 maart volgt toelichting.
6. Nieuwe IUP wordt opgestart. Wijkraad heeft advies uitgebracht.
7. Brabantwater gaat langsde Cereslaan in zuidelijke richting de

watertransportleiding vervangen.
8. Kunstwerk in Elzeneindpark door Paul Spanjaard wordt plaatsing verder

geregeld.
9. De Ruwert: misschien een proef met fellere prullenbakken, die zwerfafval

zouden voorkomen. 1 bak is bijna klaar.
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