Samenvatting wijzigingen op Voorlopig Ontwerp Bouwvenen
volgend uit reactienota:
1. Woonerfstatus met drempels in Oosthout en Kogge in groene hart van de wijk Bouwvenen, te
weten Oosthout, Rongen en Kogge. Dit wordt nog wel ter beoordeling voorgelegd bij de Politie.
2. Drempel ter hoogte van Kogge 18 is over 3 meter verplaatst richting Elbertsveen ter hoogte van
de steeg.
3. Rongen (deel tussen Kogge en Scheimel) wordt niet afgesloten voor bestemmingsverkeer.
4. Eénrichtingsverkeer op de Evenaar vervalt.
5. Verdeling parkeervakken in Evenaar is gewijzigd.
6. Grasbeton parkeerstrook doortrekken op Elbertsveen.
7. Bestaand looppad naar perceel (achterzijde) Oosthout 14 en 16 blijft gehandhaafd.
8. Drie extra parkeerplaatsen op Wezeboom vervallen.
9. Nader uitwerken wegbewijzering: huisnummers vermelden op straatnaambord Rongen.
10. Nader uitwerken groenplan met aandacht voor:
Bomen:
a. Rooien aantal bomen op Rongen zodat er meer ruimte komt voor andere bomen.
b. Rooien grote bomen tegenover Rongen 17 en 19.
c. Rooien twee grootste bomen voor de Rongen 9 en 17. Hier staan momenteel te veel
bomen en hierdoor door hebben de andere bomen meer ruimte om te groeien.
d. Geen bomen vellen op kruising Kogge, Rongen en Oosthout.
e. Herplanten gerooide bomen op de Kogge.
f. Behouden grote bomen op de Kogge.
g. Rooien vier berken voor Rongen 1 en 5 en vervang deze voor bomen die minder overlast
geven voor de luchtwegen.
Parkeren:
h. Beschermen hagen op perceelsgrens bij parkeren tot aan perceelsgrens. Toepassen
antiparkeerbuis bij grasbetontegels en betonnen stootbanden bij gebakken bestrating.
i. Voorkom parkeren in de berm door toepassen afzetpalen of boomstammen.
j. Achter op de Wezeboom (achter Kogge 13 en 15) staat op de hoek bij de garages een
Lindeboom. Begroeiing weer terugbrengen met paaltjes zodat het niet weer plat gereden
wordt.
k. Bermen op hoeken Wezeboom nu erg rommelig en nodigt uit in de bermen te parkeren.
Parkeren in berm onmogelijk maken.
l. Bewoner wil geen paaltjes in het grasveldje voor hun huis aan de Kogge. Dit i.v.m. in- en
uitladen.
m. Op het gras van de Kogge stonden altijd paaltjes (nodigt minder uit tot lang parkeren).
n. In de wijk parkeren mensen hun auto niet graag onder een boom vanwege de vele
vogels, daar moeten we rekening mee houden met het ontwerp.
o. De bestaande boom en buxusperk op de kruising Scheimel-Rongen (achter Rongen 19)
kan komen te vervallen ten behoeve van 1-2 extra 'informele' parkeervakken. Deze boom
en buxus voegen weinig toe.
Overig:
p. In de diverse plantsoenen perken aanleggen met wilde bloemen voor de insectenstand,
zoals vlinders, bijen, hommels, etc. het is praktisch onderhoudsvrij, beter voor de natuur
en het biedt een mooi aangezicht.

q. Wens namens onze zoemende en soms in moeilijkheden verkerende insecten, veel wilde
bloemen in plantsoenen te planten.
r. Aanleggen voetpad langs de Goyergracht Noord, zo nodig combineren met paardenpad.
s. Herstel en herplanting na kaalkap van de groenstroken aan de Wezeboom en plaatsen
van paaltjes.
t. Creëer bloemenperken in de wijk en onderhoudt deze, net als in de Blaricummer Meent;
u. Wensen speeltuin meenemen.
v. Verwijder de los verspreid staande speeltoestellen uit de wijk. Creëer 1 mooie speeltuin.

