Actielijst: bijgewerkt op 7 september 2017
1. Groen Paganinistraat en ontwikkelingen winkelcentrum De Ruwert:
Wachten op definitieve plannen rond winkelcentrum.
Tijdens wijkraadsvergadering van september toelichting op
plannen.
2. Door werkzaamheden aan riolering onder de huizen is er veel
schade aan bestrating in Dichtersbuurt ontstaan. Deze zal in overleg
met Brabant Wonen hersteld zal worden. Tweede fase met
werkzaamheden aan riolering in zogenaamde B-woningen moet nog
beginnen.
3. Iemhof: College heeft besloten over te gaan tot nieuwbouw.
Proces verloopt op dit moment naar wens.
Voor verdere informatie: zie www.wijkderuwaard.nl
4. Kunstwerk in Elzeneindpark
Groen licht voor plaatsing. Kunstenaar heeft zich teruggetrokken.
Wijkraad heeft kunstenaar nogmaals benaderd, maar hij wil
de opdracht absoluut niet meer aanvaarden.
5. Sibeliuspark: bewoner heeft initiatief genomen en gemeente
benaderd om basketbalveldje op te knappen. Opknapbeurt is naar
tevredenheid van melder uitgevoerd..

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: Gaat voorlopig niet door. Bewonersgroep
wordt geformeerd om park op te knappen.
3. Brabant Water gaat langs de Cereslaan in zuidelijke richting de
watertransportleiding vervangen. Start: februari 2018
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4. Nieuwe IUP wordt opgestart. Wijkraad heeft advies uitgebracht.
5. Sommige struiken in middenberm Vondellaan worden erg
breed. In najaar bekijken of vervanging wenselijk is.
6. Da Costastraat: bewoners hebben om speelplekje gevraagd
voor kleinere kinderen. Bewoners inventariseren wensen en
zullen die gaan bespreken met gemeente.
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