Actielijst: bijgewerkt op 8 juni 2017
1. Groen Paganinistraat: Wachten op definitieve plannen rond winkelcentrum.
Tot die tijd wordt huidige groenvoorziening gehandhaafd.
2. Bewoner Listzgaarde heeft aandacht gevraagd voor snelheid en drukte in
deze woonstraat.
“Laseractie” heeft plaatsgevonden. Dit zal in toekomst mogelijk nog eens
herhaald worden.
3. 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.
4. wijkraad volgt ontwikkelingen rond winkelcentrum Ruwert
Iemhof: College heeft besloten over te gaan tot nieuwbouw.
Proces verloopt op dit moment naar wens.
Voor verdere informatie: zie www.wijkderuwaard.nl
Voorlopige plannen voor omgeving worden tijdens wijkraadsvergadering
van juli nader toegelicht.
5. Kunstwerk in Elzeneindpark door Paul Spanjaard wordt plaatsing verder
geregeld. Groen licht voor plaatsing. Kunstenaar heeft zich teruggetrokken.
Wordt naar oplossing gezocht.
Lopende IUP-projecten.
1. renovatie Euterpelaan Noord. Wordt groot onderhoud.
Aannemer van Rosmalen zal de werkzaamheden uitvoeren
Werkzaamheden zijn afgerond.
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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. Wijkraad is van mening dat de
aanplant absoluut niet voldoet aan de verwachtingen.
Met gebiedsbeheerders zijn de volgende afspraken gemaakt:
-in september situatie opnieuw bekijken en eventueel aanplant uitbreiden
met groenblijvende planten.
-open stuk bij hofje De Meesterstraat was vergeten. Ondertussen gaas
aangebracht en beplant. (grotere planten gebruikt)
Brabant Wonen wil in najaar betrokken worden bij eventuele
aanpassingen ivm zicht op schuttingen.
2. Schapenbegrazing: tijdens de vergadering is een voorstel gedaan.
Afspraak: daar vergadering liever kastanjepaaltjes ziet langs voetpad en
fietsstraat, heeft gebiedsbeheerder laten weten dat het plan conform
wensen wijkraad aangepast zal worden.
3. Brabantwater gaat langs de Cereslaan in zuidelijke richting de
watertransportleiding vervangen.
4. Nieuwe IUP wordt opgestart. Wijkraad heeft advies uitgebracht.
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