Wensen van bewoners
Permanente campagne, weekend 1
Bezoek aan Valkenbosch, Indische Buurt en Verzetswijk
24 en 25 juni 2016

Hieronder vind je de wensen die bewoners van de drie wijken hebben genoemd tijdens ons
bezoek. In de bijlagen hebben we achtergrondinformatie opgenomen, verkregen van twee
wijkmanagers en van een actief lid. Deze informatie gaan we gebruiken voor het opstellen
van een verkiezingsprogramma per wijk.
1. Valkenbosch en Indische Buurt
Verkeer












De Dijnselweg is een 30km straat, maar er wordt hier veel te hard gereden. Meer
snelheidsremmers (drempels of versmallingen) zijn gewenst (Dijnselweg 71 en
Dijnselweg 140)
Ook op de Bergweg (30km) wordt veel te hard gereden (soms zelfs 80). Kinderen
steken hier over naar het park. Waarom geen flitspaal?
Al 1,5 jaar praat de gemeente met bewoners over de verkeerssituatie op de Van
Reenenweg. Hier wordt veel te hard gereden. Het duurt allemaal veel te lang,
waardoor de goodwill bij de bewoners afneemt (Van Reenenweg 81)
De verkeerssignalering op het pleintje Gerolaan-Bergweg moet duidelijker (Bergweg
98)
Het modderpad ( deel vd oude spoorweg naar den Dolder) in Valkenbosch zouden
we graag met split ingestrooid willen zien. Vele buurtbewoners gebruiken dit en deze
modderpaden met fiets of lopend ook vanuit Ind. Buurt/Dijnselbuurt naar Lindelaan,
Vrije school en stad
In de Indische buurt doet men niets aan het wegdek - huurbuurt- en men wacht net
zolang tot er gesloopt gaat worden - dan wordt riool vervangen en doet men iets aan
het uitgereden en gladde wegdek op de Sumatralaan. Dit gaat nog 12 jaar duren en
dan is t al 25 jaar dat er iets aan de weg gedaan is op de meeste plaatsen. ook het
riool weigert men te vervangen ondanks verstoppingen door wortels en een
geblokkerde overloop bij het Waterbronpark.
Ondanks de renovatie op de lange Javalaan en andere wegen is het ook daar een
patchwork van stenen en asfalt.



Groen en duurzaam






Houd de buurt zo groen, zoals hij is (door veel bewoners genoemd)
Leg zonnepanelen op grote gebouwen, zoals de Vrije School
Meer boomspiegels met bloemen en planten tbv de bijen
Een whatsappgroep voor de deeleconomie.
Er worden teveel huisjes afgebroken, niet doen.
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Zorg


Hoe organiseer je laagdrempelige informele zorg?

Onderwijs


Zowel de basis- als de middelbare scholen zijn hier vol. Wat gaat hieraan gedaan
worden?

Wonen
 Ik als bewoner van de korte javalaan krijg al 12 jaar te horen dat er niets aan mijn
huis gedaan kan worden omdat ik op een slooplijst sta. Dat is nu weer verlengd met
12 jaar. Prima, maar mensen voelen zich niet prettig bejegend daardoor door de wbv
en moeten vechten om ieder lek of probleem gemaakt te krijgen.
Overig woongenot




Een kunstgrasveld in het waterwinpark
Geluidsschermen tegen A28 (Sumatralaan 16)
Het is altijd een bende op de stoepen rond de school met enorme onkruidplanten,
overhangende planten en stoeptegels die scheefgroeien ervan.

2. Verzetswijk
Verkeer
 Veel lawaai van brommers en overig verkeer. In Verzetslaan ligt geen drempel, maar
dat is wel wenselijk
 De kruisingen van de Bergweg en bij de Peugeotgarage zijn voor fietsers
onoverzichtelijk
 Het plateau ter hoogte van de Lindelaan 15 werkt niet. Hier kun je met vol gas
overheen
 Auto’s moeten minder hard door de straat scheuren (Dijnselweg 69), is gevaarlijk
voor kleine kinderen.
 Kruispunt Nepveulaan-Dijnselweg moet overzichtelijker
 De Bergweg is erg druk en niet verkeersveilig voor kinderen. Oversteek bij
Montessorischool moet veiliger.
 Verkeersveiligheid Churchilllaan, hier wordt te hard gereden
 Overlast van scooters bij de rotonde Schaerweijdelaan en door de wijk rond de Oude
Arnhemseweg. Zeer gevaarlijk punt: sluiproute voor brommers, terwijl het eigenlijk
een voetpad is.
Groen en duurzaam
 Meer wilde bloemen in het openbaar groen, tbv de bijen (tweemaal genoemd)
 Bezwaar tegen de nieuwe bomenverordening: het moet niet mogelijk zijn, dat je
zomaar mag kappen
 Voer die afvalscheiding nu maar snel in, geen proef, gewoon doen. Geen probleem
om het restafval weg te brengen (tweemaal genoemd)
 Gescheiden inzamelen van luiers meenemen in het afvalbeleidsplan.
Welzijn en gezondheid
 Bij huuropzegging wordt de woning verkocht. Dat leidt tot veel overlast in verband
met verbouwingen
 Kan de sirene van de brandweer en de ambulance ‘s nachts uit? Is toch niet nodig?

2

Winkelcentrum
 De MCD supermarkt is veel te duur, waarom is er geen goedkopere supermarkt in de
buurt?
 Visboer op het Vrijheidsplein
 Rolstoeltoegankelijkheid van het winkelcentrum Vrijheidsplein kan beter
 Het plein is opgeknapt naar idee van de winkeliers ( die ook in het buurtoverleg
zaten) maar er was geen geld om er een mooi plein met verlegde weg van te maken.
Blijft dus een racebaan.
Woningen
 De huren van de seniorenwoningen moeten omlaag
 Woningen zijn slecht geïsoleerd (woningbouwcorporatie, Verzetslaan 27)
 Meer aangepaste (koop- en huur)woningen voor ouderen in de wijk
Sociale veiligheid
 Ik wens verlichting in de steegjes achter de huizen. Woningbouwvereniging en
gemeente wijzen naar elkaar en er gebeurt niets (W. Van Wijklaan 6)
 Buurtpreventie is gestopt, graag weer opstarten
Overig woongenot
 Oneffenheden in stoepen tgv boomwortels verwijderen
 Behoefte aan een ontmoetingsplek in de wijk, buren groeten elkaar hier wel, maar
daar blijft het ook bij (tweemaal genoemd).
 Er wonen hier veel nieuwe bewoners, er is niet veel contact.
 Organiseer een open podium en kijk wat er gebeurt.
 Er is weinig integratie tussen witte en allochtone kinderen, terwijl ze wel van dezelfde
speelplaatsen gebruik maken.
 Overlast van Marokkaanse jeugd (samenscholen, dealen)
 Meer speelgelegenheid voor kleine kinderen op straathoeken
 Overlast hondenpoep in het park (drie bewoners klagen hierover)
 De buurt is in de afgelopen 41 jaar achteruitgegaan, waarbij mevrouw ook de vele
allochtonen noemt
 Ik mis hier de waterpartijen met de eendjes

3. Wensen overig Zeist, Zeist algemeen of Zeist centrum
Zorg



De bezuinigingen op de zorg hebben ertoe geleid dat artsen steeds minder tijd
hebben voor hun patiënten
Mantelzorgers hebben het zwaar

Groen en duurzaam
 Ik wil wel zonnepanelen, maar kan de investering niet betalen
 Verduurzaming woningen van corporaties, vooral met zonnepanelen
 Subsidie op zonnepanelen, zodat de terugverdientijd maximaal 5 jaar is
 Zonnepanelen op het nieuwe gemeentehuis
 Subsidie op woningisolatie
 Een container voor het plastic
 Het hemelwater loskoppelen van het riool: voer twee tarieven rioolbelasting in, één
zonder loskoppeling en één met loskoppeling.
 Een imkerplek in Zeist
 Plaats bijvriendelijke bloemenborders op rotondes
 Ieder nieuwgeboren kind in Zeist ontvang een zakje bloemzaad
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Onderwijs
 Kinderen met een leer- of opvoedprobleem vallen steeds meer tussen wal en schip.
Ik werk op een vangnetschool (Tobiasschool), maar zelfs wij kunnen niet meer de
benodigde hulp bieden. Er is hiervoor echt meer geld nodig. Op korte termijn zouden
we al geholpen zijn met meer vrijwilligers. Kan hiervoor door de gemeente geen pool
worden opgezet?
 De overheidsinstanties zouden in plaats van te controleren veel meer een
dienstverlenende rol moeten innemen. Wij zijn professionals en hoeven niet de hele
tijd gecontroleerd te worden. Maar we komen wel ondersteuning te kort (onderwijzer).
Werk en inkomen
 Invoering van het basisinkomen (tweemaal genoemd)
 De bejegening van bijstandsgerechtigden moet echt beter, ik voel een groot
wantrouwen bij de ambtenaren.
 Ik ben voor een tegenprestatie voor de bijstand (vrijwilligerswerk)
Verkeer
 Onoverzichtelijke kruisingen voor fietsers: Steynlaan-Voorheuvel, AH-Emmaplein
 Meer eenduidigheid in de verkeersregels, op sommige straten moet je de ene zijweg
wel voorrang geven en de volgende niet
 Er zijn te veel gevaarlijke kruispunten voor fietsers
 Op een aantal kruispunten duren de stoplichten voor fietsers te lang, waardoor zij
door rood gaan rijden (tweemaal genoemd)
 Oversteek kruising Lageweg-Slotlaan/Het Rond moet beter
 Graag een aparte fietsopstelplaats naast de auto’s op Nassau-Odijklaan (?)
 Graag een visie op een autoluw centrum
 Minder verkeersdrempels. Drempels zijn niet duurzaam. Je kunt beter andere
voorzieningen treffen of handhaven
 Parkeren in het centrum is te duur
Huisvesting
 Niet alleen huizen voor vluchtelingen, ook voor jongeren
 Er is te weinig goedkope ruimte voor kunst en cultuur in het centrum van Zeist
 Leegstand winkels in centrum aanpakken
Algemeen en overig
 Gemeente Zeist, reageer sneller op burgers en wees beter bereikbaar
4. Vragen
1. Ik werk in een hotel. Wij dragen de toeristenbelasting af aan de gemeente. Wat doet
de gemeente precies met dat geld? Komt dat weer ten goede aan
toeristenbevordering?
Antwoord: verdwijnt in de algemene middelen (Binnen GLZ bespreken: vinden wij dit
een goede zaak?)
2. Ik maak mij zorgen over de bereikbaarheid van ons hotel (Woudschoten). Hoe zit het
met de plannen om buslijn 81 op te heffen of een andere route te geven? Komt
daarvoor iets in de plaats? Wij verzorgen zelf een pendeldienst vanaf station
Driebergen-Zeist, maar dat is alleen in de spits.
Antwoord: De nieuwe busmaatschappij Syntus die met ingang van 11 december
2016 het busvervoer overneemt van Connexxion heeft inderdaad besloten om het
centrum van Zeist niet meer te verbinden met de hotels aan de Woudenbergseweg
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en met Austerlitz. GroenLinks Zeist is daar beslist niet blij mee, maar realiseert zich
wel dat er iets moest gebeuren, omdat het aantal reizigers dat van deze lijn gebruik
maakte erg klein was. Er valt nu weinig meer aan te doen. Het huidige college heeft
bij het vaststellen van het bestek voor de nieuwe OV-concessie de kans laten lopen
om een zienswijze bij de provincie Utrecht in te dienen.
3. Welke scholen gaan in ieder geval meedoen aan Ecoschools? Zit de vrije school
daarbij?
Antwoord: Vrije School heeft enthousiasme getoond. Zodra regeling is vastgesteld,
krijgen alle scholen een aanbod.
4. Wat gaat er met het pand van de V&D gebeuren?
Antwoord: Is nog niet bekend. GroenLinks juicht gebruik voor woningbouw boven de
begane grond toe.
5. Wat is het resultaat van de enquête over de fietsroute naar de Uithof? En wat is en
wordt er met de resultaten gedaan?
Antwoord: Deze enquête is ons niet bekend
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Bijlage 1

Verslag gesprek met wijkmanager, Gerard van den Breemer over
Verzetswijk/IndischeBuurt

De onderstaande informatie is ons verstrekt door de wijkmanager van de gemeente Zeist:
 Geen grote problemen en ook geen grote ontwikkelingen.
 Geen zware criminaliteit, echt anders dan 5-10 jr geleden. Twee oorzaken: criminelen
zijn volwassener, hebben hun werkterrein inmiddels verlegd en hebben geen binding
(meer) met de wijk. Een aantal probleemplekken in de wijk zijn aangepakt en worden
“beheerd” door wijkbewoners
 Kringloopwinkel loopt goed, heeft wijkcontact en helpt ook wijkbewoners
 Wijkmanager wil graag experimenteren met overdragen van verantwoordelijkheden icm
klein budget aan wijkbewoners. Denk aan inrichting openbare ruimte. Vinden van
(nieuwe) wijkpioniers is wel een opgave.
 Scholen (Wegwijzer, Montessori en Zeister college (Dijnselburgschool)) goed
aangehaakt bij gemeente en worden meer wijkgericht. Wegwijzer heeft wel een wit-zwart
probleem maar wordt door nieuwe directeur goed aangepakt.
 Er is geen wijkvereniging (meer) maar ook weinig enthousiasme om er nu een te
beginnen
 Vrijheidsplein heeft geen winkeliersvereniging maar contacten zijn goed en er is 1
winkelier die aanspreekpunt is.
 Weinig aanloop bij spreekuur sociaal team / wijkteam / CJG.
 Beginnend plan Leger des Heils en Meander om eenzaamheid aan te pakken.
 Goed Z-battle juniorplan voor skatebaan in waterbronpark;
 Waterbronpark wordt goed gebruikt, soms wat geneuzel over hondenpoep. Vitens zou
wel meer ruimte mogen bieden voor wijkinitiatieven
 Jongerenhangplek wordt goed gebruikt en er is soms wat overlast en wat afval maar niet
echt problemen.
 Woningcorporaties melden geen grote problemen, er is een behoorlijke renovatieslag
geslagen. Er zijn wel een paar probleembewoners maar dat zijn geïsoleerde incidenten.
 Sionskerk goed aangesloten bij wijk. Past goed op eigen schaapjes en organiseert
jaarlijks buurtfeest.
 Turkse Moskee kent geen problemen maar is tot nu toe wel geisoleerd en onderneemt
geen beweging de wijk in.
 Er zijn geen echte verkeersproblemen. Wel wat parkeerhinder en belachelijke drempels
in de Nepveulaan maar er wordt nauwelijks geklaagd.
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Bijlage 2

Verslag gesprek met wijkmanager Bram Wispelweij over Valkenbosch

In Valkenbosch heb je Stichting Groen Valkenbosch dat oorspronkelijk was opgericht om te
protesteren tegen woningbouw ontwikkeling door de Seyster Veste op het terein van het
oude Spoorlijntje. Dat is succesvol geweest en daar is uiteindelijk een Groenbestemming op
gekomen. Maar het gebied was inmiddels wel gekocht door de Seyster Veste op aandringen
van de gemeente.
Het gebied krijgt verder geen onderhoud, de Stichting heeft wel ideeën, maar de Seyster
Veste is niet van plan om er iets mee te doen.
Het is misschien mogelijk om voor dat gebied een grondruil te doen.
Tussen de Valkenboschlaan en Bergweg ligt een pad, een modderpad. Bram heeft dat pad
ingeroot als GONS traject om het laten opknappen met inspraak van omwonenden.
Tussen de Dalweg en de Bergweg ligt een stuk grond waar niets mee gebeurd maar waar
wel wensen voor zijn vanuit de Stichting Groen Valkenbosch.
Stichting Vrienden van de Dieptetuin. Dieptetuin is een succes in de wijk. Er is daar gestart
met het opknappen van de muur en inmiddels is het een A+ locatie op niveau met een groot
sociaal netwerk. Als de tuin dicht is in de winter is het nog wel beschikbaar voor de buurt.
Daar zit ook de 2de vestiging van de Groenschuur en er zijn wensen om er een trouwlocatie
van te maken.
Van Tets-bosje: is gemeentelijke grond. Er zijn twee wensen of er een vogelbosje van
maken/laten of het bosje kappen en gebruiken als inbreidingslocatie. Er is door gemeente
aan bewoners aangeven kom maar met een initiatief, maar dat komt er maar niet van. Er zijn
echter wel verwijten dat er alleen geld aan de dieptetuin wordt gegeven. Dat is dus niet waar
volgens Bram.
Er was gedoe rondom de verbouwing van de dependance van de Vrije School, maar dat is
nu weer rustig.
Er is een buurtpreventie App.
Huize Valkenbosch
Huize Valkenbosch, antroposofisch verzorgingstehuis is nu overgenomen door de Warande.
Huisvesting is klein en slecht. Status hoe het daar mee staat is onbekend.
Hondenpoep is wel een grote ergernis in de wijk. Bram wil daar een project doen met
onbewuste gedragsbeïnvloeding.
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Bijlage 3

Informatie geleverd door Marieke Lamers, actief lid van GroenLinks Zeist
en zelf woonachtig in de Indische Buurt

N.a.v. de opmerkingen vd wijkmanager het volgende om het overzicht compleet te hebben:
De Wijkvereniging in de wijk bestaat al sinds de oprichting van de Speeltuinvereniging
Kindervreugd- die samenviel met de oplevering van de huizen in de Indische buurt.
Bewoners waren verplicht lid te zijn van het buurtoverleg door de woningbouw verenigingen.
Het bewonersoverleg staat vast in de statuten van deze vereniging.
De gemeenschap van mensen in de Indische buurt is gesloten en bestaat uit mensen die
meestal sinds de bouw vd wijk in de huizen zijn geboren en getogen en met elkaar getrouwd
zijn. De renovatie enkele jaren terug, heeft voor onmin gezorgd tussen de mensen die
meedachten met de WBV de Kombinatie en degenen die zich tegen alles verzetten.
Bouwen van een grote senioren gebouw op de Korte Javalaan is afgeketst op bezwaren van
bewoners van de Nepveulaan -die bang waren voor hun uitzicht.
Het ontwikkelen van Park de Waterbron en de vele inspraak ontwikkelrondes die daarvoor
werden georganiseerd zijn als een farce ervaren door velen, ook de mensen in Valkenbosch
hebben meegedacht en zagen dat zo.
Het tot stand komen van een iets beperkt aantal losloopuren voor honden rond de
dagsluiting van de aanliggende school werkt goed, maar heeft veel weerstand opgeroepen.
De wijkvereniging valt onder deze Kindervreugd vereniging- het bestuur daarvan ziet zichzelf
als het Indische en Dijnselbuurt Overleg orgaan.
Zoals de geschiedenis doet vermoeden zijn zij gericht op de huurhuizen van de Indische
buurt.
Mensen die zich uit de Verzetswijk melden en samen willen werken vanuit
bewonerscommissies krijgen alleen inspraak als zij zich bij Kindervreugd aansluiten en n
actieve rol daar spelen. Dat zijn de mensen met kleine kinderen en niet iedereen zit te
wachten op bingo deelname.
Wout vd Brug (voorzitter) heeft ingesproken diverse maken bij de gemeente tijdens de
Woonvisie e.a momenten en is daarvoor gevraagd.
De wijkmanager heeft i.s.m. de laatste (steeds wisselende) wijkagent de stekker uit de
bewonerscommissie 2008 -2012 getrokken.
Onder zijn voorganger Omar Youyou was er binnen 2 jaar een actieve en grote commissie
ontstaan van Wijkpioniers die zich inzetten, contact zochten met wijkwerk en politie en wbv
en die contact had met scholen, buurtbewoners enz. Dat is binnen 1 jaar allemaal
weggegooid omdat dhr vd Breemer na introductie bij scholen en andere mensen en
organisaties voortaan direct zaken met hen doet ( wat fijn is als men elkaar weet te vinden)
maar als wijkwerker heb ik hem de laatste jaren slecht s 2x voor mijn deur zien parkeren in
een hele grote zwarte bolide om een brief af te geven bij school en dan snel weer te
verdwijnen.....
Hij heeft zijn inzet op Staatsliedenkwartier en Vollenhove gericht ( dat mag en is prima) maar
daarmee de in opbouw zijnde relatie met de 2 buurtjes hier en de beloofde uitwerking van
het wijkplan - waarmee je bewoners in actie zet en meekrijgt voor leuke dingen- afgebroken,
zonder enige reden.
Veiligheid:
Er is 25 jaar lang buurtpreventie geweest door Peter Vermeulen -oud
buurtbewoner/buurtoverleglid- in de Verzetswijk.
Pogingen om elders in de wijk een planning hiervoor op te zetten mislukte steeds weer. In
het buurtoverleg hebben we gepoogd ism wijkwerk mensen alert te maken en te mobiliseren
- als je toch met je hond loopt s avonds kijk dan rond en waarschuw bij onraad - wat de
resultaten hiervan zijn weet ik niet (wijkmanager?) echter het aantal inbraken is enorm
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gedaald ook doordat de gemeente met Kerst en vakantie periodes mensen een brief stuurt
alert te zijn en maatregelen te nemen.
Of er een app is in de verzetswijk weet ik niet, er staan daar wel bordjes met buurtwatch
aanwezig.
Dat is in de Indische buurt niet het geval.
Er is geen uitgestoken hand vanuit wijkmanager en wijkwerk naar bewoners - vergaderen
van buurtoverleg thuis werd geridiculiseerd en om in het wijkcentrum te mogen vergaderen
moet je eerst een stichting opzetten om korting te krijgen op gebruik van de ruimte.... Dat is
een hele stap voor mensen die gewoon bij elkaar willen komen in een stimulerende
omgeving, zoals ze eerst geboden werd.
Onbewuste gedragsbeïnvloeding mbv prullenbakken is aangevraagd door toenmalige
buurtoverleg - het helpt, maar er was steeds geen budget ze te legen....
Dit kan ook in Valkenbosch werken?!
Het modderpad ( deel vd oude spoorweg naar Den Dolder) in Valkenbosch zouden we graag
met split ingestrooid willen zien. Vele buurtbewoners gebruiken dit en deze modderpaden
met fiets of lopend ook vanuit Ind. Buurt/Dijnselbuurt naar Lindelaan, Vrije school en stad
Vrijheidsplein:
Jaarlijks bijeenkomst en onderhoud van het vrijheidsmonument door 1 vd scholen. Er zouden
meer klassen naartoe kunnen op 5 mei zodat het besef van oorlog en vrede verbetert kan
worden ook vanwege het hoge aantal van allochtone mensen afkomstige kinderen. Idee?!
Het plein is opgeknapt naar idee van de winkeliers ( die ook in het buurtoverleg zaten) maar
er was geen geld om er een mooi plein met verlegde weg van te maken. Blijft dus een
racebaan optie.
Verkeersproblemen:
In de Indische buurt doet men niets aan het wegdek - huurbuurt- en men wacht net zolang
tot er gesloopt gaat worden - dan wordt riool vervangen en doet men iets aan het uitgereden
en gladde wegdek op de Sumatralaan. Dit gaat nog 12 jaar duren en dan is t al 25 jaar dat er
iets aan de weg gedaan is op de meeste plaatsen. ook het riool weigert men te vervangen
ondanks verstoppingen door wortels en een geblokkeerde overloop bij het Waterbronpark.
Ondanks de renovatie op de lange Javalaan en andere wegen is het ook daar een patchwork
van stenen en asfalt.
De OMS school staat bekend als een zeer op zichzelve school die altijd problemen heeft met
de sfeer in het team.
Bewoners om de school voelen zich afgesloten van deze school en herinneren zich de tijd
dat er met Kerst erwtensoep werd uitgedeeld aan de bewoners om de school heen aan huis.
Het jaarlijkse muziek concert op het plein is verhuisd naar een andere locatie.
Afgelopen jaar voor eerst een briefje ontvangen dat er overlast zou zijn tijdens vertrek naar
schoolreis...
Het is altijd een bende op de stoepen rond de school met enorme onkruidplanten,
overhangende planten en stoeptegels die scheefgroeien ervan.
Door verbeteringen van afvalschuur en fietsenrekken wordt deze zomer hopelijk
brandstichting weer voorkomen.
De voormalige Kameleon was NT2 speelzaal , kinderopvang enz. Nu kantoor en???
De flats eromheen staan op de slooplijst.
Dito j Postlaan/Balilaan blok en korte Javalaan. Geplande project met duurdere koophuizen
en nauwelijks huurhuizen is afgeblazen.
Ik als bewoner van de Korte Javalaan krijg al 12 jaar te horen dat er niets aan mijn huis
gedaan kan worden omdat ik op een slooplijst sta. Dat is nu weer verlengd met 12 jaar.
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Prima, maar mensen voelen zich niet prettig bejegend daardoor door de wbv en moeten
vechten om ieder lek of probleem gemaakt te krijgen.
Er ligt een open veld aan de AC Kerkhoff/Churchillaan waar bebouwing zou komen van
Abrona icm woningen - buurtbewoners waren erg bang geen licht meer te krijgen in tuin en
huis door de hoge bouw - die gedurende een zomervakantie ineens met 1 etage verhoogd
werd terwijl niemand wist dat die wijziging er was en niemand dus bezwaar kon maken). Dit
heeft veel kwaad bloed gezet. Gemeente zit het uit tot het gezakt is nu al jaren.
Pogingen om in het Waterbronpark een muziekfestijn te organiseren of een buurt bbq
jaarlijks stranden standaard omdat men geen zin in herrie heeft.
Er is wel een buitenspeeldag en andere kinder activiteiten, schoolvoetbal competitie en dat
gaat prima met geluidsoverlast en al.
De Nepveulaan houdt jaarlijks straatfeest buitenspeeldag
Vitens heeft een prachtig oud monumentaal pandje gesloopt op hun terrein langs de
Bergweg wat mensen graag als het gewenste en besproken theehuis hadden gezien bij het
park. Dit heeft veel verbazing gewekt.
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