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Actielijst: bijgewerkt op 13 april 2017 

1. Groen Paganinistraat: Wachten op definitieve plannen rond 

winkelcentrum.  Tot die tijd wordt huidige groenvoorziening gehandhaafd.  

2. Groenstrook Wagenaarstraat tussen woningen en water: kijken of  

we daar een “zelfwerkzaamheidsproject” van kunnen maken.  

Op 8 april is er weer een bijeenkomst geweest. De belangstelling vanuit 

andere hofjes was te verwaarlozen. Daarom is besloten om ontwerp 

speeltuintje in overleg met en door bewoners aan te leggen. Mogelijk nog 

voor buitenspeeldag klaar. 

3. Bewoner Listzgaarde heeft aandacht gevraagd voor snelheid en drukte 

in deze woonstraat. “Laseractie” heeft plaatsgevonden. Dit zal in toekomst 

mogelijk nog eens herhaald worden.  

4. 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. 

5. In overleg van verkeersouders Poolster met gemeente en wijkraad  

oplossingen zoeken voor verkeersproblemen rond school in Staringstraat. 

Gedeelte met gele strepen is vergroot en andere zijn van nieuwe verf  

voorzien. 

6. Hoe om te gaan met oneigenlijke activiteiten op parkeerplaats 

Vondellaan. 

Er zijn “varkensruggen” geplaatst zodat bepaalde dingen niet meer  

kunnen. Ondertussen zijn de opstakels op andere gedeelte aangebracht. 

7. Wijkraad volgt ontwikkelingen rond winkelcentrum Ruwert. 

8. Iemhof: College heeft besloten over te gaan tot nieuwbouw.  

9. Proces verloopt op dit moment naar wens.  

Voor verdere informatie: zie www.wijkderuwaard.nl 

10.Kunstwerk in Elzeneindpark door Paul Spanjaard wordt plaatsing 

verder geregeld. Groen licht voor plaatsing. Frank neemt contact op met 

kunstenaar. 

 

 

Lopende IUP-projecten. 

1. renovatie Euterpelaan Noord. Wordt groot onderhoud.  

Aannemer van Rosmalen zal de werkzaamheden uitvoeren  

Geschatte doorlooptijd ongeveer 2 maanden. 

Start uitvoering: begin mei. 
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Gebiedsbeheerder aan het woord. 

1. Brabant Water is in najaar gestart met vervangen van hoofdwaterleiding  

langs Heihoeksingel. Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.  

Gemeente heeft herplanting laten uitvoeren. Vergadering is unaniem van  

mening dat de aanplant absoluut niet voldoet aan de verwachtingen. 

Op ingediende plantplan waren maten van planten niet aangegeven,  

waardoor men er vanuit ging dat er grotere struiken zouden komen, zodat 

het zicht op de schuttingen sneller weggenomen zou worden.  

Vergadering wil heroverweging en forsere aanplant.  

2 wijkraadsleden zijn samen met wijkcoördinator en gebiedsbeheerders ter 

plaatse geweest. Toelichting ter vergadering. 

2. Schapenbegrazing: gemeente is voornemens een gedeelte af te 

rasteren en er continu schapen op te zetten.  

Vergadering is unaniem voor het plan met de opmerkingen: 

-begrazingsgebied vergroten tot tijdens vergadering getoonde tekening; 

-afrastering middels kastanjepaaltjes; 

-aandacht voor plukweide; 

-onderhoud groen door Landschapbeheer; 

-paden minimaal 1 keer per 2 weken vegen; 

-informeren van direct aanwonenden; 

3. Brabantwater gaat langs de Cereslaan in zuidelijke richting de 

Watertransportleiding vervangen. 

4. De Ruwert: er komen aan zijde van AH meer prullenbakken. Tevens 

zullen er geleidelijk feller gekleurde bakken komen om te proberen op die 

manier zwerfafval te verminderen. 

5. Nieuwe IUP wordt opgestart. Wijkraad heeft advies uitgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

   


