Verslag derde werksessie bewonerscommissie – 17 februari 2020
Op 17 februari 2020 was de laatste werksessie van de Bewonerscommissie voor Nieuw Waldeck.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de Bewonerscommissie vijf projecten gekozen voor het
opknapplan. Volgens de Bewonerscommissie zijn dit de projecten waarvan de openbare ruimte
van Nieuw Waldeck het meest opknapt.
Van opknappunten tot projecten
In eerdere werksessies heeft de Bewonerscommissie samen met de deskundigen van de gemeente
de opknappunten uitgewerkt in projecten. De ontwerpers van de gemeente presenteren tijdens de
laatste werksessie 31 projecten. Voor elk project is een schets gemaakt voor de nieuwe situatie. Ook
is voor elk project een globale kostenraming opgesteld. De bewonerscommissie heeft alle projecten
nauwkeurig bekeken en soms aangevuld of aangepast.
Er is voor gekozen om eerst de opknappunten aan te pakken die in het beheer de meeste problemen
veroorzaken. Deze opknappunten liggen vooral in de Italiaanse buurt en het King Olivereiland. De
grootste projecten gaan dan ook over deze buurten.
Voorkeur bewonerscommissie
De projecten die de bewonerscommissie heeft gekozen gaan vooral over het opknappen van de
langzaamverkeersroutes in de groenstroken, de wortelopdruk en het parkeren. Daarvan profiteert de
hele wijk. Het parkeren en het groen moeten geordend en gebundeld worden. Dat verbetert de
verkeersveiligheid. Ook kan het groen dan beter beheerd worden. Voor de veiligheid van het
langzame verkeer vindt de bewonerscommissie het belangrijk dat de maximumsnelheid beperkt blijft
tot 15 km per uur. Dat is de snelheid voor een woonerfwijk. Voor het verbeteren van de
groenstroken moeten wel de bomen worden uitgedund. Dan kunnen er meer verschillende soorten
groen in de groenstroken worden geplant. Dat is beter voor de ecologie en de natuur. Door het
fietspad langs het 1e, 2e, 3e en 4e Strausspad aan te pakken, worden de buurten beter met elkaar
verbonden. De projecten die de bewonerscommissie heeft gekozen zijn:
1. Groenstrook Duits-Italiaanse buurt
In dit project wordt het groengebied in de Duits-Italiaanse buurt gerenoveerd. In overleg met de
direct omwonenden zal worden bekeken welke bomen het meeste licht wegnemen in de
woningen. Om de ecologie en diversiteit in deze groenstrook te verbeteren moet er uitgedund
worden. Verder worden de paden en het versleten straatmeubilair opgeknapt. Langs het water
komt een natuurvriendelijke oever.
De kosten voor dit project worden geschat op: € 262.000.
2. Herinrichten Italiaanse buurt
Dit project gaat om het opnieuw inrichten van een groot deel van de openbare ruimte van de
Italiaanse buurt. Het groen wordt gebundeld, zodat het beter beheerbaar wordt. Daardoor kan
er ook efficiënter worden geparkeerd. De structuur van de wijk wordt helderder en de routes
door de wijk worden duidelijker. Bij de bomen die de meeste wortelopdruk geven, wordt de
groeiplaats verbeterd. Als dat het probleem niet kan oplossen, wordt de boom vervangen.
De kosten voor dit project worden geschat op: € 883.000.
3. Herinrichten Maurice Ravelweg
Bij het herinrichten van de Maurice Ravelweg gaat het om het verbeteren van de
verkeersveiligheid, het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen en het maken van een veilige
oversteekplaats. Het plan is om de weg te versmallen, drempels te maken en het asfalt te
vervangen door klinkers. De Maurice Ravelweg wordt ingericht als 30 km zone.

De kosten voor dit project worden geschat op: € 409.000.
4. Groenstrook King Olivereiland
In dit project worden aangepakt: het achterstallig onderhoud van het groen en de verwaarloosde
paden. Ook komen er nieuwe paden. Verder wordt er een extra voetgangersbrug gemaakt naar
het Strausspad. Daarnaast komt er een nieuwe speelplek voor de jeugd.
De kosten voor dit project worden geschat op: € 190.000.
5. Pontje King Olivereiland
Als vervanging van de vervallen stapstenen komt er een (trek)pontje voor de kinderen. In de
groenstrook worden verschillende speelplekken vernieuwd of opgeknapt, zodat er voor elke
doelgroep een eigen plek is. Voor de jongsten is er de Blauwe speeltuin. Voor de jeugd komt er
bij het King Olivereiland een trekpontje en een hindernisbaan. Voor de jongeren komt er een
graffitimuur bij de keerlus aan het eind van de Maurice Ravelweg.
De kosten voor dit project worden geschat op: € 13.000.
Stemmen door de rest van de wijk
In maart wordt de totale lijst van projecten voorgelegd aan de rest van de bewoners van de wijk. Zij
kunnen dan aangeven wat zij de belangrijkste projecten vinden. De projecten die niet binnen het
budget passen, komen op een reservelijst. Deze projecten kunnen dan worden uitgevoerd op het
moment dat er weer budget beschikbaar is.

