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Toelichting agendapunt 4 Stand van zaken afspraken Collegebezoek 13 oktober 2011 

 

In onderstaand stuk worden alle gemaakte afspraken/wensen van het Collegebezoek 

weergegeven en van commentaar voorzien. 

 

1.  Parallelweg; TNT gebouw aankopen of onteigenen en  maatregelen nemen om 

verkeersoverlast Veemarktkwartier als gevolg van de aansluiting Parallelweg te 

minimaliseren. 

Nog steeds geen onteigeningsprocedure TNT gestart en het bestemmingsplan Parallelweg 2
e
 

fase kiest juist een oplossing die overlast vergroot en er is geen enkel zicht op tijdelijke 

maatregelen tot aan de aanleg Nieuwe Parallelweg, zodat overlast alleen maar zal toenemen. 

2.  Poëzie: Bomen bij flats Parallelweg worden niet gerooid. 

Iedereen heeft gezegd dat die zeer waardevolle bomen blijven staan. Echter op de 

presentatietekening van de Parallelweg 2
e
 fase(Bijlage bij de raadstukken van 26 juni) staan 

deze 13 bomen getekend als te planten bomen en verder ontbreken er nog een aantal bomen 

in die tekening. 

3.  Plint Oude Engelenseweg en Pasha: Ossenstraat-Oude Engelenseweg Overleg 

burgemeester, bewoners en Brabanthallen over mogelijkheid plint ‘Marktzicht t/m 

coffeeshop’ om te vormen tot hotel of horeca. 

Deze toezegging van de burgemeester is na intern ambtelijk overleg als niet uitvoerbaar 

gekenschetst mede omdat het grotendeels verspreid particulier bezit is.  

Drie jaar geleden bij het vorige Collegebezoek heeft toenmalige wethouder Pauli dezelfde 

toezegging gedaan en in een later gesprek gezegd dat hij daarvoor zonder resultaat Heineken 

heeft benaderd.  

4.  Paardskerkhofweg – Oude Engelenseweg. Betere wandelaarsroute Paardskerkhofweg 

naar Brabanthallen. 

Burgemeester noemde een bedrag van “zeg iets van 10.000 Euro” en wilde eenzelfde bedrag 

bij de Brabanthallen lospeuteren. Bewoners Veemarktkwartier zouden voorstel indienen. 

Het voorstel is nog niet ingediend door bewoners. 

5. Parkeren: verlichting bij Paardskerkhofweg en Grasso voor alternatieve 

parkeerplaatsen. 

(Nog ?) niet gerealiseerd. 

6. Parallelweg /Kalverstraat : bord aanbrengen met daarop tekst “Alleen voor 

omwonenden”en aanpassen draaivlak. 

Bord is juridisch niet mogelijk (openbare weg voor iedereen toegankelijk) en over draaivlak 

is al eerder overleg geweest met bewoners. Onvoldoende ruimte voor volwaardige keerlus. 

Koen Gijsbrechts bereid tot overleg met bewoners als zij zelf nog oplossingen zien. 

7. Pilotproject woningsplitsing is geslaagd. 

Bewoners kunnen over dit project nog hun mening geven in de betreffende 

raadsinformatiebrief. Dat was niet nodig want alles was in die raadsinformatiebrief en in het 

concept ontwerpbestemmingsplan Boschveld goed verwoord. 

8. Verankeren talenbank en diensten Kroon op je Wijk. 

Talentenbank is ondergebracht bij wijkplein en met” uitsmeren” subsidie over heel 2012 

wordt getracht alle huidige diensten voor de komende jaren te verankeren. 

9.  Breed overleg winkeliers/VVE’s, gemeente, BrabantWonen en OBB/wijk over aanpak 

winkelcentrum. 

Wordt nog steeds afgehouden in afwachting van samengaan 7 VVE’s tot 1 VVE. 

10. Opknappen plein voor winkelcentrum en entree naar de wijk.  

Korte termijn maatregelen deels plaats gevonden 16/17 april. Aanpak Copernicuslaan pas na 

winter 2012/2013.  
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11. Openbaar gebied 72 woningen /flats Edisonstraat/Copernicuslaan. Nader overleg 

gemeente en BrabantWonen. 

Pas in februari 2012 aan comité meegedeeld dat men het eerste door bewoners goedgekeurde 

plan (en voor de bewoners van de benedenwoningen was de compensatie in uitbreiding tuin 

op deze wijze de reden dat zij met het renovatieplan akkoord gingen) niet uitvoert en het 

alternatieve plan, dat door bewoners niet met 70 % gewenst wordt daarom ook niet 

uitgevoerd . Pas weer mogelijkheid tot aanpak in kader groene hart bij BBS. Is wel naar 

schuttingen gekeken , maar nog niets gebeurd. 

12. Meer prioriteit Boschveld bij aanpak (onderhoud / renovatie woningen). 

In bestuurlijk overleg aan de orde gesteld maar voorlopig geen positieve reactie. 

13. Voltastraat 41 a bestemmen als inpandige behuizing voor containers. 

BrabantWonen vindt de feitelijke toestand van deze voormalige stookkelder niet van dien aard 

dat er niet in gewoond kan worden (vocht en tochtklachten vallen volgens BW mee). 

14. Voltaplein opknappen. 

Toegezegd dat alles voor 1 juli gereed is. 

15. Aanpak leefbaarheid fase 2. 

Is onderwerp van bespreking in handhavingsteam geweest en gezien het feit dat het goed 

loopt is afgesproken dat het weer op de agenda komt als er signalen over problemen met de 

leefbaarheid in dat gebied zijn.  

 


