Aandachtspunten vanuit Zonderwijk kijkend naar Veldhovense belangen
(in alle gevallen wijk(bewoners)vertegenwoordiging in vroeg stadium betrekken en serieus nemen): 10/12• Behoud park Vogelzang voor voetgangers
- oost- en westzijde blokkeren voor fietsers, etc.
- extra wandelpad zuidzijde langs honden uitlaatterrein
- aantal sport(trim)attributen t.b.v. gezondheidsbevordering
• Fietsverbinding oost/west vanaf Huysakkers via Saturnus/de Sitterlaan
- dubbel fietspad va af ’t Look verle ge t/ Satur us
- Saturnus eenrichting naar Sondervick v.w.b. snelverkeer
bewoners zijn hier 100% voorstanders van (document getekend bij gemeente)
- de Sitterlaan vooralsnog ongewijzigd laten
• Speelruimtebeleidsplan
- voorzieningen kleine kinderen tussen woningblokken (bv. Speeltuintje Arcturus)
momenteel uitgekleed, vervallen en geen reactie op bewoners verzoeken (meer kinderen)
- voorzieningen midden jeugd aan rand van wijk (bv. Basketbalveld Kometenlaan)
na jaren van verval (geen onderhoud), geen medewerking omtrent bewonersverzoeken
- voorzieningen oudere jeugd in buitengebied (bv. Voetbalkooi groenstrook Europalaan)
De voetbalkooi in park Vogelzang ongemotiveerd verwijdert op verzoek van een enkeli g co ectie s ?!

• Groenbeleidsplan
- meer diversiteit aan planten (mengeling soorten) zoals in merenwijk Leiden
en bij 100-jarige bank, Citycentrum Veldhoven
- komt tegoeden aan biodiversiteit, insecten, vogels, etc.
• Onderhoud groen
- platanen, in woonwijken, periodiek kandelaberen
- eigen beheer serieus promoten (groenpilot Arcturus)
- omwonenden betrekken bij plantkeuze (betrokkenheid)
• Ontmoetingscentra
- in elke wijk een noodzakelijk ontmoetingspunt
- v.w.b. Zonderwijk: na ±15 jaar nu op korte termijn starten met:
* uitwerken plan van aanpak
* geen sociale woningbouw in Zonderwijk
* wijkgebouwgedeelte eigendom van wijk laten
* wijkvertegenwoordiging echt betrekken bij uitwerking vanaf het begin
veel Zonderwijkse ideeën in de loop der jaren om zeep geholpen

• Invulling openbare ruimte (locatie s oor alig ge ee te-opstal (scholen, etc.))
- wijkvertegenwoordiging serieus betrekken bij invulling
voormalig schoolgebouw zuidzijde verkocht aan ontwikkelaar en zonder overleg ontwikkeld
voormalig schoolgebouw noordzijde(Andromeda) blijkt zonder overleg ontwikkeld te worden
o t ikkeli g o t oeti gsce tru t T eespa erloopt o da ks afsprake oornamelijk buiten beeld
wijkvertegenwoordiging waarbij deze mogelijk enkel nog inspraak krijgen over kleur, etc.

• Hondenuitlaatrouite/-terrein
- duidelijk aangegeven route
- voldoende hondenpoep-vuilnisbakken langs de route
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