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Op donderdag 14 maart jongstleden werd de 1e bewonersavond gehouden met als doel om
in deze oriënterende fase ideeën aan te dragen voor het ontwerp Groot Onderhoud
Sterrenberg.
De voorzitter legt uit dat alle ingediende mogelijke ideeën in de werkgroep worden
besproken en afgewogen. Verder merkt hij op dat nieuwe kandidaten voor de werkgroep
zich nog steeds kunnen aanmelden. De voorzitter geeft aan dat het taakstellende budget
toereikend is voor de vastgestelde opdracht, maar dat sommige ideeën geen geld hoeven te
kosten. Voordeel is dat de riolering op veel plekken vervangen wordt en dat er daarmee
kansen ontstaan.
Hieronder in het kort een opsomming van de wensen en ideeën:
-In de wijk is aandacht voor duurzaamheid voor nu en in de toekomst. De bewoners vragen
hoe dit opgepakt kan worden.
Gedacht wordt aan ondergrondse ruimte vrij te houden voor toekomstige voorzieningen, bijv.
een Warmtenet of een Eco-vat. Hiermee rekening houden in het ontwerp!
-Een bewoner uit de Colenbranderstraat merkt op dat de situatie bij de ondergronds
container ter hoogte van het kinderdagverblijf op nr. 13 aandacht besteedt kan worden voor
de bestrating rondom het OC. Bij zwaar regenval liggen daar enorme waterplassen. Gedacht
kan worden aan klimaatbestendige bestrating, bv open bestrating bij of in parkeervakken.
-Gevraagd wordt of er inzage mogelijk is bij de vragen die gesteld zijn uit het onderzoek van
Marc van der Burght (aardgasvrijmaken). De voorzitter gaat dit uitzoeken (aktie Rob van der
Vlies).
Reactie Rob van der Vlies: Marc is nu bezig met een specifieke uitvraag voor Sterrenberg.
Zodra de uitvraag gereed is zal Marc contact zoeken met de werkgroep Duurzaam Wonen

Sterrenberg en Gulden Bodem om de bewoners er bij te betrekken. Wij houden contact met
Marc en zullen de werkgroep Groot Onderhoud informeren.
-In de Bauerstraat aandacht voor de terugslag en overdruk in de riolering. De vraag wordt
gesteld hoeveel woningen er zijn afgekoppeld.
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Reactie Rob van der Vlies: Momenteel zijn circa 100 van de 500 woningen
(huizen+appartementen) afgekoppeld.
-Een bewoonster van de Jacob Marislaan vraagt of de verkeerssituatie bij de Jacob
Marislaan/Bakenbergseweg onderzocht kan worden. Er wordt daar erg hard gereden.
Veilige situaties creëren is ook van belang in het ontwerp.
De bewoonster komt met het idee om daar het straatprofiel te versmallen. Hierop wordt door
een andere bewoner direct gereageerd. De weg is destijds verbreed omdat het te smal was.
Spiegels van de auto's werden eraf gereden omdat de weg daar te smal was. Versmalling is
dus geen optie. De voorzitter geeft aan dat er vooralsnog geen aanleiding is om de riolering
in de Jacob Marislaan te vervangen. Momenteel wordt gekeken of deze riolering van
binnenuit gerenoveerd kan worden. Indien we toch gaan vervangen ontstaan er wel
mogelijkheden tot wijzigingen.
-Bauerstraat. Meer parkeercapaciteit rondom flatgebouw aan de Bauerstraat. Het
gymnastieklokaal van de school krijgt steeds meer een publieke functie. Aandacht om de
parkeervoorzieningen uit te breiden danwel anders in te richten.
- Gevraagd is om eventueel in de wijk al wel glasvezel aan te leggen. Wetende dat deze
misschien nog niet zal worden aangesloten. Dit heeft als gevolg dat er in een latere fase de
verharding niet meer opnieuw moet opgebroken en aangebracht. (minder overlast).
Voorzitter geeft aan dat er gesprekken zijn geweest met de exploitant van de glasvezel.
Kans is groot dat de glasvezel gelegd wordt vooruitlopend op de uitvoering van groot
onderhoud.
-Gevraagd wordt of er naast glasvezel vooruit te trekken ook gekeken wordt naar
werkzaamheden van de nutspartijen. Voorzitter geeft aan dat we graag willen dat de
nustpartijen hun werkzaamheden vooruitlopend uitvoeren.
Reactie Rob van der Vlies: Mogelijk is er toch een combinatie met Vitens mogelijk. Vitens
heeft ook veel onderhoudswerkzaamheden in de wijk.
Hoe wordt er om gegaan met gekoppelde huisaansluitingen. Gemeente legt de leiding tot de
erfgrens. Indien gewenst kunnen er twee losse huisaansluitingen tot de grens worden
gelegd. De splitsing op eigen terrein is voor eigen kosten. We zullen kijken of de aannemer
voor een gunstig tarief werkzaamheden voor particulieren uit kan voeren aan de
huisaansluiting.
Gevraagd is of er laadvoorzieningen voor auto's in de lichtmasten kan worden gemaakt. Op
de lichtmasten zit overdag geen spanning.
Wegmeubilair is hier en daar vies. Dit gaan we schoonmaken.
Wat gebeurt met 'wees'leidingen. Die worden opgeruimd.
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-Draagvlak en inspraak; Hoe gaan we dat oppakken?
Aan de bewoners wordt gevraagd hierover na te denken. Er worden al voorstellen bedacht
om ambassadeurs per straat aan te stellen. Eventueel enquête opstellen om draagvlak te
onderzoeken.
-Proces: hoe gaan we te werk.
Bewoners geven aan wel mee te willen denken, maar dat er dan wel wat mee gedaan moet
worden. De voorzitter zal een proces opstellen hoe we hier praktisch mee om kunnen gaan.
(aktie Rob van der Vlies).
Volgend overleg; op korte termijn (circa 3 weken)
Verslag ook publiceren in de Nieuwsbrief of Wijkkrant Penseelstreek.
In de blijage het overzicht van alle ingekomen ideeën en suggesties.
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