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Actie:
Opening
MM heet iedereen welkom bij de bewonersavond. Deze avond staat in het teken van het
informeren van de bewoners over de toekomstige werkzaamheden die de wijk
kindvriendelijk en klimaatneutraal moeten maken.
Presentatie + vragen
MM verzorgt een presentatie waarin diverse zaken worden toegelicht. Zo wordt
duidelijk gemaakt wat de werkgrenzen en scope van het project zijn, welke onderzoeken
worden uitgevoerd en hoe de planning eruit ziet. Gedurende en aan het einde van de
presentatie zijn diverse vragen gesteld. In deze notulen zijn deze vragen weergegeven.
BW van de Overmeerseweg vraagt zich af, waarom alleen het eerste gedeelte wordt
meegenomen. MM geeft aan dat dit te maken heeft met het op te breken riool tussen
de woningen en de Mr. Kremerschool. De woningen die een aansluiting hebben op het
op te breken riool worden aangesloten op een nieuw aan te leggen DWA-riool in de
Overmeerseweg. BW geeft aan dat alle woningen tussen de Lijsterlaan en de Randweg
aangesloten zijn op het op te breken riool.
BW vraagt zich af of er tuinen op de schop moeten, om een hemelwater afvoer te
realiseren. MM geeft aan dat dit niet de bedoeling is en alleen, in geval van
hoogteverschillen, de eerste 1 à 2 m worden opgepakt.
Er ontstaat onrust over de mogelijke scheiding van hemelwaterafvoer op
particulierterrein. MM geeft aan dat er nog niets vast staat en we nog aan het begin van
het proces van onderzoeken staan. Dit geldt ook voor eventuele maatregelen tegen
grondwateroverlast.
BW van de Lijsterlaan 11, tussen de Fazantenlaan en Meerhoekweg, heeft problemen
met een verzakte garage n.a.v. een eerdere rioolvervanging. Tevens stelt hij, dat het
trottoir aan de even kant van de straat recent is vervangen. De oneven kant is niet
vervangen, terwijl deze wel aan vervanging toe is. De gemeente gaat dit uitzoeken.
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BW vraagt of het mogelijk is een afrastering te plaatsen rondom de toekomstige
hondenspeelplek. MM geeft aan dat dit is meegenomen in het speelplekontwerp wat
samen met de bewoners is opgesteld.
Er ontstaat bezorgdheid bij de bewoners met betrekking tot de nieuwe speelplekken.
Het ontwerp hiervoor is tijdens een locatiebezoek in samenspraak met de bewoners
bepaald. Enkele bewoners voelen zich gepasseerd, omdat zij de betreffende avond wel
aanwezig waren maar niemand hebben gezien. MK geeft aan dat ze wel aanwezig was
en het ontwerp heeft opgesteld in overleg met de bewoners die wel aanwezig waren.
Het veld van de nieuwe speelplek staat regelmatig blank. Bij de werkzaamheden voor de
nieuwe speelplek moet rekening worden gehouden met de aanleg van drainage. MM
geeft aan dat dit probleem bekend is.
Enkele bewoners vinden het jammer dat er nu geen speeltoestellen aanwezig zijn en
vragen of het mogelijk is tijdelijke toestellen te plaatsen. MK geeft aan dat deze
toestellen zijn afgevoerd.
BW geeft aan dat er een parkeerprobleem is, en dan vooral na 20:00 uur.
MM erkent dit probleem. Dit wordt meegenomen in de klankbordgroep.
Een BW vraagt of het mogelijk is om, vanwege de veiligheid, een hekwerk langs de sloot
evenwijdig aan de Randweg te plaatsen. MT stelt dat dit niet wenselijk is, omdat dit
potentiele klimobjecten zijn. MT ziet meer in aanpassing van het talud. Deze aanpassing
wordt meegenomen in de klankbordgroep.
BW vraagt zich af hoe het zit met de afvoer van hemelwater aan de achterkant van de
woningen. MM geeft aan dat dit nog onderzocht moet worden. Als voorbeeld wordt
gegeven om mogelijk regentonnen ter beschikking te stellen.
BW van een huurwoning geeft aan dat de woningbouwvereniging recent tijdelijke
opvangconstructies heeft aangebracht op de daken van diverse schuurtjes.
MM geeft aan dat er contact wordt opgenomen met de woningbouwvereniging om na
te gaan wat en waar dit is toegepast.
BW vraagt of de werkzaamheden te allen tijde doorgaan, of dat er een kans bestaat dat
het niet doorgaat.
MM geeft aan dat het afkoppelen van het hemelwater zeker doorgaat.
Diverse keren is aangegeven dat er waarschijnlijk een regenton geplaatst moet worden
om hemelwater op te vangen, maar een BW geeft aan daar geen ruimte voor te hebben
in verband met de aanwezigheid van afvalcontainers.
MT stelt dat de regionale afvaldienst aan het kijken is of het mogelijk is om een
ondergrondse containers aan te brengen. Misschien wordt het meegenomen in dit
project.
Op de Eksterlaan staat naast de trafo een klein huisje. BW vraagt of dit blijft staan.
MT geeft aan dat dit een tussenstation is van kabelleveranciers. Zij gebruiken dit station
om woningen in de omgeving te voorzien van glasvezel. Bij eventuele aanleg van deze
kabels is de gemeente geen partij. Bewoners moeten dit bij een kabelbedrijf zelf
aanvragen. MT stelt voor om dit als wijk/straat op te pakken en geeft aan
contactgegevens te verstrekken van bewoners uit Overmeer-Zuid, die dit inmiddels
hebben geregeld.
BW vraagt waarom de werkgrens op de grens van de Patrijslaan ligt.
MM stelt dat de gemeente dit i.s.m. interne beheerders heeft bepaald.
Er worden vragen gesteld over de aanwezigheid van enkele bomen.
MT geeft aan dat het aanwezige groen wordt geanalyseerd, om vervolgens te bepalen
wat kan blijven staan en wat verwijderd moet worden. Daarnaast zal ook worden
nagegaan of nieuwe beplanting nodig is om de omgeving toekomstbestendig te maken
voor de komende 25 jaar. MT geeft de bewoners mee om in de klankbordgroepen goed
na te denken over nieuwe bomen in de straat. Dit moet dan wel passen in de plannen
van de gemeente.
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BW stelt dat het gebied tussen de garageboxen privégebied is. De gemeente zal dit
uitzoeken.
De ruimte tussen de Vecht en Overmeerseweg is geleidelijk veranderd van een ruimte
met struiken en wilgenbomen naar een gazon met enkel gras. BW vraagt zich af of dit
nog aangepast wordt. MT geeft aan dat dit komt door de bezuinigingen.
Het onderhoud van deze bomen en struiken is te kostbaar.
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