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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeer ik u over de plannen van het herstraten van de Neckarstraat en omgeving
(gedeelte Rijnlaan, Kyllstraat, Ahrstraat, Wupperpad, Neckarstraat, Mainstraat en Hudsonpad)
Maandag 18 juni 2018 is tijdens een inloopbijeenkomst het ontwerp aan de bewoners
gepresenteerd. Naar aanleiding van suggesties en opmerkingen van bewoners is het plan op diverse
punten aangepast.
Definitieve ontwerp
Op www.nissewaard.nl/werkinuitvoering kunt u het definitieve ontwerp bekijken. Het
bestratingmateriaal is kwalitatief nog goed en wordt dus hergebruikt. Er komen extra
parkeerplaatsen, de beplanting wordt vervangen, bomen gekapt en nieuwe geplant en de
lichtmasten worden vervangen.
Speelplaats
Naar aanleiding van de uitgezette enquête, de bewonersavond en het beleid dat de gemeente
Nissewaard hanteert is besloten de speelplek te verplaatsen naar de middenstrook tussen het
Wupperpad en Hudsonpad.
De groenstrook langs het Hudsonpad wordt nu helaas niet gebruikt. Bewoners aan beide zijden van
de wijk vragen eigenlijk al jaren om hier wat leuke voorzieningen te maken zoals een speelplek, zodat
het daadwerkelijk gebruikt wordt. Het veld ligt goed in het zicht, is goed toegankelijk en dus veilig.
Het biedt mogelijkheden voor een grotere speelplek waarmee een groter deel van de kinderen in de
wijk bediend kan worden. De nieuwe speelplek ligt maximaal 60 meter lopen van de bestaande
speelplek tussen de Neckarstraat en Ahrstraat.
Met het verdwijnen van de bestaande speelplek gaat de functie van de binnenplaats nog niet
verloren. Bij de herinrichting houden we er rekening mee dat bewoners zoals aangegeven nog altijd
plek hebben om bijvoorbeeld te badmintonnen, flesje trap te doen of bij elkaar te komen.
We volgen ons beleid: inzetten op kwaliteit vs kwantiteit. Daarom wordt de speelplek van de
binnenplaats verwijderd en op de middenstrook grootschaliger terug gebracht.
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Een voorstel van speelelementen voor de nieuwe speelvoorziening wordt deze week aan de gezinnen
met jonge kinderen toegestuurd. Zij worden gevraagd om hun voorkeur aan te geven. Op basis van
de reacties wordt een inrichting van de speelplaats gemaakt. Zodra de inrichting van de speelplaats
bekend is, kunt u die ook via dezelfde link op de website bekijken.
Kappen en verplanten bomen
Vooruitlopend op de nieuwe inrichting worden er diverse bomen in de wijk gekapt en verplaatst. De
bomen zijn aangegeven op de tekening en is te raadplegen via
www.nissewaard.nl/werkinuitvoering .
Daarnaast ligt de tekening ter inzage op Rayon Oost. Op afspraak kunt u de tekening daar inzien.
De bomen worden gekapt om diverse redenen. Een aantal bomen veroorzaken overlast doordat de
wortels de bestrating omhoog duwen. Dit levert onveilige en soms gevaarlijke situaties op die slecht
te verhelpen zijn. Een aantal bomen is te slecht van kwaliteit en bij een boom zijn te veel
steunwortels weg. Er worden ook een aantal bomen verplant, dit omdat de luis in de boom voor veel
overlast, in de vorm van een plakkerige substantie, zorgt. De bomen komen op een nieuwe locatie te
staan waar ze niet voor overlast kunnen zorgen.
Sinds 2016 zijn er afspraken gemaakt betreffende kapmeldingen van de gemeente. Een kapmelding is
het voornemen tot kappen van gemeentelijke bomen met een stamdiameter van kleiner dan 70 cm.
De kapmelding werd altijd gepubliceerd op de gemeentelijke website. Het is gebleken dat het voor
bewoners duidelijker is, hierover per brief geïnformeerd te worden.
Voor bomen met een stamdiameter groter dan 70 cm. doorsnede is een kapvergunning nodig, de
aanvraag verloopt dan via het OLO (Omgevingsloket On Line). Dat blijft ongewijzigd.
Start uitvoering
Het project wordt medio september aanbesteed en naar verwachting starten de werkzaamheden
half november. Zodra de aannemer bekend is, zal deze u verder over de werkzaamheden
informeren.
Informatie
Mocht u naar aanleiding van de tekening van de te kappen bomen nog vragen hebben dan kunt u tot
15 dagen na dagtekening contact opnemen met Rayon Oost, telefoon 0181 696130.
Als u algemene vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de projectleider van
de gemeente Nissewaard, de heer R. van der Ploeg, telefoonnummer 14 0181 of per email:
r.ploeg@nissewaard.nl.
Met vriendelijke groet,
Richard van der Ploeg, projectleider

Deze brief wordt bezorgd in gedeelte Rijnlaan, Kyllstraat, Ahrstraat, Wupperpad, Neckarstraat, Mainstraat en
Hudsonpad
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