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Bestrating
Beste buurtgenoten,
Zoals jullie ongetwijfeld weten wonen we in een wijkje
van 41 jaar oud. In deze 41 jaar is veel veranderd in de
wijk, nieuwe buurtgenoten, uitbouw, verbouw en verduurzaming van woningen, minder en kleinere bomen en
nu een nieuwe school. Wat er in de jaren nog niet is
gebeurd is het volledig vernieuwen van de bestrating.
Her en der zijn wel slechte plekken herbestraat maar of
dat nu de kwaliteit en uitstraling van de wijk ten goede
komt is de vraag.
Op 2 juni jl. heeft het bestuur van de bewonersvereniging met de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente een gesprek gevoerd over de bestrating. Daarbij
is duidelijk geworden dat bestrating in de openbare
ruimte normaal gesproken ongeveer 30 jaar mee gaat en
dan aan de beurt is voor grootschalige herbestrating. Als
voorwaarden wordt dan wel gesteld dat de kwaliteit
dermate slecht moet zijn (score C, A is het hoogst) dat
herbestrating noodzakelijk is.

1. Heb je suggesties voor aanpassing van de bestrating?
2. Heb je opvattingen of wensen over de paaltje of de
hekjes?
3. Heb je opvattingen over het creëren van nieuwe
parkeerplaatsen?
4. Heb je suggesties om meer openbaar groen te realiseren en zo ja waar?
5. Anders.....
Wil je je mening, ervaring of opmerkingen vóór eind juni
opsturen naar het mailadres:
bestratingalbertshoven@gmail.com
Ook vragen over dit onderwerp kunnen naar dit mailadres gestuurd worden.
Wij zullen dan een geanonimiseerd overzicht maken voor
de gemeente zodat zij alle gegevens kunnen gebruiken in
hun afweging.
Met vriendelijke groet,

Deze zomer gaat de gemeente de bestrating in verschillende wijken, waaronder de onze, bekijken en beoordelen. In oktober hebben we dan opnieuw overleg en horen we of onze wijk in aanmerking komt voor herbestrating, zo ja wanneer en, niet geheel onbelangrijk, wat
voor bestrating.
Nu zijn de straten in de wijk bestraat met o.a. betonklinkers, gebakken klinkers en kinderkopjes, een relatief
dure bestrating, en wil de gemeente overgaan naar hun
standaard bestrating van betonklinkers. Deze kunnen wel
in een gewenst patroon en/of verschillende kleuren gelegd worden maar de uitstraling zal niet zijn zoals nu.
We hebben met de gemeente afgesproken dat we, vooruitlopend op hun beoordelingsronde, ruggespraak met
de bewoners zouden houden. Middels deze brief willen
we jullie informeren over de mogelijke ontwikkeling en
vragen om jullie mening en ervaringen.
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