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De ontwerpers van de gemeente schetsen een mogelijke strategie op basis van een inventarisatie en groepering
van alle opknappunten. Daarover horen zij graag ieders mening.
De ontwerpers hebben een inventarisatie gemaakt van alle kwaliteiten en opknappunten. Zo is er per buurt een
overzicht ontstaan van de knelpunten en mogelijke oplossingen. Per prioriteit is een aantal maatregelen gegeven
die er voor zorgen dat er een duurzame verbetering optreedt. De ontwerpers stellen voor om per buurt één
project te realiseren en het daarvoor benodigde budget gelijk te verdelen over de bestrating en het groen. De
prioriteiten die samen met de bewonerscommissie worden genoemd zijn:
















het voetpad naast het doorgaande fietspad (Strausspad)
alle loop- en fietsroutes door de wijk verbeteren; Er moet voor gezorgd worden dat gebruikers van rollators
zich veilig door de wijk kunnen verplaatsen.
onderzoeken waarom de blauwe speelplaats niet goed wordt gebruikt (en dit dan verbeteren); Nu is niemand
hier tevreden over. Misschien hoeft er niet zoveel te worden gedaan om het beter te laten functioneren.
de herinrichting van King Olivereiland
de renovatie van groen, water en aanleg voetpad met bruggetje op King Olivereiland
de herinrichting van de keerlus aan het eind van de Maurice Ravelweg
de Maurice Ravelweg inrichten als 30 km zone met klinkers
de aanpak van de groenzone langs het Scarlattipad
de herinrichting van de Paganinistraat en van de vele kleine stukken groen grotere groenvakken maken
het creëren van extra parkeerplaatsen (voor busjes) langs de Maurice Ravelweg
de aanpak van de verkeersafwikkeling in de Tuinenbuurt (éénrichtingsverkeer) en opnieuw bestraten
aanpakken van de parkeerdruk door parkeerplekken beter aan te geven en het parkeren van busjes op te
lossen
aanpakken het van voetpad langs de Mozartlaan vanaf de Groen van Prinstererlaan tot aan de kinderboerderij
het verwilderde groen in delen van de Toscaninistraat aanpakken
onderzoeken of het wenselijk is om kleinschalige speelplaatsen dichtbij de woningen te creëren om het
buitenspelen van jonge kinderen te stimuleren; Als mogelijk voorbeeld kan daarbij dienen het groen bij de
onlangs opnieuw bestrate rotonde tussen de Rossinilaan en de Paganinistraat

Zo wordt er voor elke buurt iets gerealiseerd. Er wordt daarbij meer prioriteit gegeven aan de voetgangers in de
wijk. Uitgangspunt is dat voetgangers zich veilig moeten kunnen verplaatsen.
Verder is het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat het onderhoud aan bestrating alleen duurzaam resultaat
heeft als er ook rekening wordt gehouden met de juiste boomsoorten in de bestrating. Dat betekent dat als de
bestrating wordt verbeterd ook de wortelopdruk moet worden aangepakt.
De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat er een basisplan komt voor de verbeteringen in Nieuw Waldeck.
Dat basisplan moet een visie geven op de beeldkwaliteit die wordt nagestreefd voor de wijk en die inzicht geeft in
hoe de wijk optimaal functioneert. Belangrijke elementen zijn:




verbeteringen gericht op de voetganger en de looproutes door de wijk; Er zijn verschillende routes voor
verschillend gebruik, zoals hondenuitlaatroutes met mogelijkheden voor ontmoetingsplekken.
verschillende speelplekken voor verschillende leeftijden,
de waarde en waardering van het groen en ecologie in de wijk.

Bij het basisplan hoort een meerjarenbeheerplan voor het groen. Dit is nodig om het groot onderhoud en beheer
van het groen in de wijk stap voor stap aan te pakken om de ecologie in de wijk niet te schaden. Voor de volgende
sessie zullen de ontwerpers van de gemeente voor elke prioriteit een schatting van de kosten maken.
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