
Verslag bezoek wethouder Veeningen 

 

Afgelopen woensdag (23 januari) bracht wethouder Maaike Veeningen een bezoek aan 

Nobelhorst. Aanleiding was de bijeenkomst die een paar maanden geleden in Smullen en 

Spelen is gehouden en waar bewoners van Nobelhorst in gesprek konden gaan met 

fractieleden van D66. Daarnaast was ook het grote aantal meldingen en klachten over met 

name de openbare ruimte aanleiding om een bezoek te brengen aan ons stadsdorp. Ook 

wilde ze van de vertegenwoordigers van de besturen van de drie buurtschappen horen waar 

ze zoal tegen aan lopen.  

Na de kennismaking in de infoschuur hebben we een ronde door ons buurtschap gelopen 

waarbij we de mooie resultaten, zoals het Tiny Forest, en de minder mooie zaken, zoals het 

achterblijven van de realisatie van de inrichting van de openbare ruimte hebben benoemd. 

Ook zaken als gebrekkige communicatie vanuit de gemeente zijn door ons toegelicht. 

Via buurtschap Midden en buurtschap Noord hebben we de nuttige en ontspannen rondgang 

afgesloten met een lunch bij Smullen en Spelen. Er is afgesproken dat alle opmerkingen, die 

we ook schriftelijk hebben gedeeld, met de diverse afdelingen van de gemeente besproken 

worden en dat we over twee a drie weken een terugkoppeling krijgen. We houden jullie 

hiervan op de hoogte. 

 

Maaike Veeningen in gesprek met bestuursleden Lian en Gerard. 

 

De punten waar we aandacht voor hebben gevraagd zijn: 

- Straatverlichting op de nieuwe velden van ons buurtschap 

- Snelheid verkeer bebouwde kom  

- Veiligheid Watersnipweg (slecht wegdek, snelheid overig verkeer) 

- Veiligheid Nobellaan met name voor fietsers (versneld aanleggen fietspad) 

- Veiligheid kruising Nobellaan/Kievietsweg 

- Veiligheid Kievietsweg; herstel verzakkingen en aanleg fietspad 

- Communicatie over realisatie participatieplan 

- Communicatie over realisatie Spelen op buurtkavel 

- Terugkoppeling en acties Gemeente n.a.v. meldingen door bewoners 



- Schoonhouden en uitvlakken van (bouw)wegen 

- Opruimen materialen en afval van met name civiele aannemers 

- Zwerfafval 

- Problemen realisatie rioolgemaal Boswachterij 

- Vertraging realisatie onderwijsvoorzieningen 

- Bijdrage gemeente realisatie bebouwing buurtkavel. 

 

Daarnaast hebben we nog een aantal wensen neergelegd: 

- Meer mogelijkheden voor participatie in de openbare ruimte, zoals meedenken over 

invulling van het grasveld, de Brink en bijvoorbeeld recreatievoorzieningen 

- De supermarkt 

- Groene geluidswal langs A6, inclusief zonnepanelen. 

- Een omheinde losloopplek voor honden 


