
Verkeer

Verbeteren Verkeer

Verkeer Algemeen in de wijk: verkeer
rijdt te hard snelheidsperkende
maatregelen: 30 km zone

Verkeer B.J. Gemmekelaan:

bochten zijn onoverzichtelijk, plaatsen spiegels

Verkeer Douw van der Kraplaan:

weren sluipverkeer éénrichtingverkeer

afsluiten Tahyaweg voor auto's

plaatsen wegversmalling door
plantenbakken

Verkeer Drempels verbeteren t.b.v.
scootmobiel (Mulderlaan)

Verkeer traject K. Doormanlaan, Gen.
Spoorlaan, Rouboslaan te gevaarlijk:

gevaarlijke bocht bij Kinderopvang,

eenrichtingsverkeer

zebrapad/bushaltes op verkeerde plek (in bocht),

te weinig zebrapaden,

fietspad veel te smal o.a. voor driewielers

twee hoeken bij scholen (trechters) te gevaarlijk

geen vrachtverkeer, bussen, traktoren

ophalen/afzetten kinderen BSN in spits
levert gevaarlijke
verkeerssituaties/opstopping 30 km zone,
zie inrichting Oude Leidseweg, Bachlaan

wegversmalling dmv plantenbakken

verhoogde fietspaden

Weg
Verkeer

Groot verkeer: lijnbus, vrachtwagens, traktoren

Rouboslaan: zebrapad in de bocht

Steen bij het station (onoverzichtelijk)

Plek bushalte Gen.Spoorlaan / Rouboslaan

Bocht bij Kinderopvang Rouboslaan is heel gevaarlijk

Verkeersdrempels (vervangen door
wegversmalling / plantenbak)

Doorgang Tahyaweg

Snelheid van het verkeer

Blijven
Verkeer

Verkeer Asfalt Karel Doormanlaan ivm geluid

Verkeer Busverbinding Gen. Spoorlaan

Verkeer Paal in de Sixlaan +
eenrichtingsverkeer

Verkeer Alle parkeerplaatsen +
invalideplekken

Verkeer Schoonhouden van de straten
Algemeen

VerbeterenAlgemeen

Algemeen Belijning aanbieden
groencontainers: inritten/brandgangen
vrijhouden

Algemeen Rookverbod in de wijk

Algemeen Verlichting looppaden nabij station

Algemeen Communicatie vanuit de
gemeente met name HWA

Weg
Algemeen

Geen uitbreiding gemeenteterrein park Rosenburgh

Groen Betegelde tuinen

Blijven

Groen

Weg

VerbeterenGroen

Groen Douw van der Kraplaan: saai
aangezicht kleine bomen in de straat /
plantenbakken

Groen meer (diversiteit in) groen
beplanting ipv gras, sedum, wilde
bloemenstroken

Groen Onderhoud sloten

Groen Opvangbakken hemelwater

Groen Stimuleren tegels eruit,
grind/groen erin…

Blijven
Groen

Groen Diverse speeltuinen in de wijk / voetbalveldjes

Groen Groen in de wijk: plantsoen,  grote bomen

RO

VerbeterenRO

R.O.  Glasvezelkabel, warmtenet
(waterstofdoorvoer) aanleggen  in één
keer

R.O.  Hemelwaterafvoer verbeteren
opvangbakken

R.O.  Laadplein voor elektrische auto's

R.O.  Openbaar drinkwaterpunt

R.O.  Parkeren Forescate ingang
Mulderlaan niet op de stoep
Parkeerplaatsen op eigen terrein

Weg
RO

R.O.  Elektriciteitsmast

R.O.  Kerk ivm parkeeroverlast + ruimte voor woningen.

R.O.  Wateroverlast na regenbuien

BlijvenRO

R.O. Landelijke karakter van de wijk,
ruime opzet zonder hoogbouw

R.O. Park Rosenburgh + doorsteek naar Vd Valk terrein

R.O. Groene corridor Duijvenvoorde

R.O. Toren van de kerk

R.O. Buurthuis De Boschbloem

Riolering

Verbeteren
Riolering (stankoverlast) tegengaan stankoverlast

Weg

Blijven
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