
Welkom bij de Wijkraad
De Groote Wielen

19 oktober 2015 - Windkracht 5



Agenda

19.30 Opening en mededelingen

19.40 Terugblik Hippe Happen Festival

19.55 Plannen voor betere benutting van Windkracht 5 voor de wijk

20.05 Terugkoppeling ontwikkeling waterplas

20.15 Ontwikkelingen Verkeer en veiligheid, o.a. fietsoversteken

Korte pauze

20.45 Welke rol zien we voor de wijkraad in de Groote Wielen?

21.30 Afsluiting



Mededelingen

• Terugblik op bewogen jaar

• Advies locatie asielzoekerscentrum landgoed Coudewater in Rosmalen

• Verzoek vanuit gemeente voor situaties die wij verkeersonveilig achten

• Meerjarenplan groenvoorziening gemeente Den Bosch

• Plan voor aanpassing subsidieregelingen voor heel Den Bosch

• 9 november organiseert Sport Alliantie weer een Sportcafé



Ontwikkelingen in de wijk

Uitkomst onderzoek: 
Buurt app voorkomt inbraken 

Maart 2016: Glasvezel in onze wijk

Online melden van probleem buiten op straat of in de buurt?

Komst blauwe papiercontainer

Update BlueHouse
Initiatief voor duurzaam zuiveren rioolwater

http://www.buurtwhatsapp.nl/
http://www.eindelijkglasvezel.nl/rosmalen/
http://buitenbeter.nl/
https://afvalstoffendienst.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/afbeeldingen/afb/Afvalstoffendienst/leaflet_extra_papier.pdf


Blik op Hippe Happen Festival



Betere benutting Windkracht 5



Ontwikkelingen Waterplas 



Ontwikkelingen
Verkeer en openbaar vervoer

• Aanpak fietsknelpunten, met name de Vlietdijk en de Vlinderlaan

• Werkzaamheden verbreding busbaan afgerond

• Fietspaaltjes bijna overal weg

• Evaluatie nieuwe dienstregeling OV binnenkort

• Oostelijke landweg
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Status Oostelijke Landweg

• De gemeente heeft extra werkzaamheden verricht voor de probleemanalyse

• Op basis van extra informatie uit de probleemanalyse zijn varianten bepaald die 
door Goudappel Coffeng worden doorgerekend. 

• Volgende week worden de resultaten verwacht van de verkeersmodelberekeningen, 
waarmee de potentie van de oostelijke landweg kan worden bepaald.

• Na het analyseren van de resultaten komt er een klankbordvergadering, 
waarschijnlijk tegen het eind van dit jaar. 

• De planning is om in het tweede kwartaal van 2016 de Raad te infomeren over het 
onderzoek betreffende de oostelijke landweg 



De wijkraad in 2016

Welke rol zien we voor de wijkraad in de Groote Wielen?

1. Actief bezig zijn met belangrijke thema's met inbreng vanuit de wijk in 
verschillende projectgroepen

2. Vooral informeren & promoten van activiteiten en het zijn van een spreekbuis 
van en naar de gemeente

Gezocht: Wijkbewoners die zich actief inzetten voor specifieke onderwerpen
o Oostelijke Landweg

o Aanpak fiets- en voetgangersknelpunten

o Ontwikkeling Waterplas

o Activiteiten en evenementen

o …

Wat worden onze belangrijkste speerpunten in 2016?


