
 

2 MEI 2019 

VOORLOPIG ONTWERP NAAR GEMEENTERAAD 

Het voorlopige ontwerp is besproken in het Open huis. Op 28 maart is eerst aan de raad in 

het Open huis gepresenteerd hoe het hele ontwerpproces in zijn werk is gegaan. Bert 

Vossebelt heeft met Martine Sluis en de bewoners Rick Berkhout, Meinte Blaas en Siebren 

Boukema verteld hoe het is gelopen.  

Vervolgens is op donderdag 18 april het voorlopige ontwerp en het aanvullende krediet in 

het Open huis besproken. Op 9 mei besluit de raad of het krediet beschikbaar wordt 

gesteld. Op dit moment is het ontwerpbureau bezig met het verwerken van de laatste 

opmerkingen uit de bijeenkomst van 12 maart. Naar verwachting zal het definitieve 

ontwerp eind mei gereed zijn. 

WERKZAAMHEDEN STEDIN 

Op 6 mei zal Stedin de vervanging van de gas- en waterleidingen in de wijk weer 

oppakken. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden aan het einde van dit jaar 

gereed.  Zoals het er nu uitziet zullen de kabel- en leidingwerkzaamheden geen effect 

hebben op de planning van de rioolvervanging. Daarmee verwachten we omstreeks 

oktober 2019 te starten. 

RIOLERING 

Zoals u weet zal volgend jaar ook de riolering worden vervangen. Het is technisch 

niet mogelijk om dat gelijktijdig uit te voeren met de vervanging van de andere 

leidingen. Het vervangen van de nutsleidingen gaat namelijk veel sneller dan de 

vervanging van riolering. De rioolvervanging en de herinrichting van de openbare 

ruimte vragen een gedegen voorbereiding. Daarbij willen wij in samenwerking met 

de bewoners tot een goed plan komen. De eerste stap zal zijn dat wij u vragen 

een enquête in te vullen. Hoe het proces verder zal verlopen, laten wij u zo 

spoedig mogelijk weten. 

Parkeervakken 
De materiaalkeuze voor de waterdoorlatende bestrating in de parkeervakken is gevallen op 

de grijze Hydro Lineo betonstraatstenen. Op de foto zijn deze te zien.  

 

 
 

Proefopstelling 

straatverlichting 

Tussen 6 en 16 mei zal een 

proefopstelling geplaatst 

worden van de verlichting die 

we willen toepassen in de wijk. 

Deze lantaarnpaal  wordt 

geplaatst op de kruising 

Groeneweg / 

Zr Spinhovenlaan. 

              

 

 

VIDEO 
Een filmpje over het 

ontwerpproces staat op ons 

Youtube kanaal: 

https://www.youtube.com/  

watch?v=DXVvzNI4q-g 
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