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Wijkraad De Bunders
Via deze nieuwsbrief willen we Wijkraad de Bunders onder uw aandacht brengen. De doelstelling van de
wijkraad is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en om te voorkomen dat de
wijk achteruit gaat. Te denken valt onder andere aan zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid,
fietsroutes, parkeren, groenvoorzieningen, overlast, zwerfafval, etcetera. In het kader van deze doelstelling heeft
de wijkraad ook een rol als belangenbehartiger naar de gemeente toe en bewaakt ze dat inspraakprocedures en
informatiebijeenkomsten conform afspraken uitgevoerd worden. Dit is een wisselwerking: ook vanuit de
gemeente wordt aan wijk- en dorpsraden input gevraagd voor nieuw of te wijzigen beleid. Voor vragen of
opmerkingen over de leefbaarheid in Wijk De Bunders, kunt u bij Wijkraad De Bunders terecht.

Meer weten?
Uitgebreide informatie over de Wijkraad
en over oude en lopende projecten is te vinden
op onze website en Facebookpagina.
Website: www.wijkraaddebunders.nl
Facebook: https://www.facebook.com/wijkraaddebunders/
Mail: info@wijkraaddebunders.nl

Doelstelling voor 2020: een gezonde wijk
door José van Diepen, voorzitter
Ook in 2020 zetten we onze schouders weer onder een aantal projecten. We willen met name duurzaamheid,
milieu en natuur centraal stellen onder het motto: op naar een meer gezonde wijk de Bunders!
Vorig jaar hebben we geïnventariseerd hoe wijkbewoners denken over vuurwerk en een eventueel verbod ervan.
We focussen ons in 2020 niet op een verbod, maar op meer bewustzijn creëren en het nadenken over andere,
gezondere, manieren om met vuurwerk om te gaan, zoals een centrale plaats, siervuurwerk etc. Dit wordt project
Gereguleerd Vuurwerk de Bunders. Wij zien de Bunders als een pilotplek en hopen hier samen met gemeente
Meierijstad mee aan de slag te gaan. Ook onder het thema ‘gezonde wijk’ valt het aanleggen van kleine
bossen/bosschages. Deze leveren veel meer op aan gezonde lucht /milieu dan grote bossen. Sowieso ervaren
mensen openbaar groen als positief voor hun lichamelijk en mentaal welbevinden. Op het gebied van bewegen
als onderdeel van een gezonde wijk kunnen we denken aan een trimbaan in het park, een actieve wandelroute
door de wijk, etc.
Verder houden we een vinger aan de pols op gebied van verkeersveiligheid in brede zin van het woord.
Als laatste noemen we het project Spoordijk. We zijn enorm trots op de werkgroep die de afgelopen vier jaar
veel werk heeft verricht om de afkalvende spoordijk te redden waardoor flora en fauna zich positief heeft
ontwikkeld. De werkgroep heeft het plan om educatieve rondleidingen te organiseren op het gedeelte van de
spoordijk dat grenst aan de Bunders. Zet de data vast in uw agenda!
De werkgroep is aanwezig voor een dijkwandeling op: woensdag 10 juni om 19.00 uur; zaterdag 13 juni om
14.00 uur en zondag 14 juni om 10.00 uur. Vertrek vanaf Natuurtuin ’t Bundertje.
Heeft u affiniteit met één van bovenstaande onderwerpen en mogelijke projecten?
We nodigen u van harte uit om met ons contact op te nemen als u hierover verder in gesprek wilt en/of andere
ideeën hebt om een gezonde wijk te realiseren: info@wijkraaddebunders.nl
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Projecten
Wijkraad De Bunders heeft inmiddels een aantal mooie projecten (mede) gerealiseerd. Hieronder een
greep uit onze activiteiten. Voor meer info verwijzen we u naar onze website.
Nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje
Wijkraad De Bunders heeft zitting genomen in een werkgroep om het
project voor een nieuw te bouwen natuureducatiecentrum verder uit te
werken. Samen met vertegenwoordigers van Gemeente Meierijstad,
Natuurtuin, Woudstra architecten, IVN, Wijkraad ’t Ven en
aanwonenden zijn wensen en eisen ten aanzien van de nieuwbouw in
een aantal bijeenkomsten verder uitgewerkt. De oplevering zal, als
alles meezit, pas aan het einde van het eerste kwartaal van 2021zijn.
Pilotproject Hysopveld, Lavasveld, Tijmveld
Onder andere naar aanleiding van een wijkschouw in deelwijk De Velden is
besloten tot het uitvoeren van een pilot project op het Hysopveld, Lavasveld,
Tijmveld. De problemen door opdruk van verhardingen door boomwortels
moesten rigoureus worden aangepakt. In overleg met De Velden en Gemeente is
voor bovengenoemd gebied een voorstel uitgewerkt, met als uitgangspunt zoveel
mogelijk behoud van bomen en groenstroken; geen bomenkap of verwijderen van
groenstroken ten bate van het aanleggen van parkeerplaatsen en voor elke te
kappen boom een nieuwe boom planten. Voor aanwonenden is een
informatieavond gehouden. Uitgebreide info over het verloop van de
werkzaamheden is te vinden op onze website en Facebook

Kijk in mijn wijk
Jaarlijks of soms tweejaarlijks worden in alle deelwijken
Wijkschouwen georganiseerd. Met meerdere verantwoordelijken
van gemeente Meierijstad (Oa een wethouder, de wijkbeheerder,
wijkagent, afdeling groen, afdeling verkeer ) wordt gekeken naar
verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het
onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval,
overhangend groen, verkeersproblemen. Bewoners worden via
onze communicatiemiddelen op de hoogte gesteld van de data en
uitgenodigd om mee te lopen of aandachtspunten aan te dragen.
.

Wijkraad De Bunders zoekt leden!
Wil je ook helpen om jouw wijk leefbaar te houden? Wijkraad De Bunders zoekt
nieuwe leden. Leden van de wijkraad zijn actief in hun deelwijk, of kiezen er voor
om behulpzaam te zijn bij een speciaal project. Je kunt je dus ontplooien in jouw
interessegebied.
Geef de Wijkraad een stem!
Stuur een mailtje naar info@wijkraaddebunders.nl met je naam en telefoonnummer.
We bellen je dan zo spoedig mogelijk terug om een en ander toe te lichten.

Ook de Werkgroep Spoordijk kan nog medewerkers gebruiken.
De data dat er gewerkt wordt, worden verspreid, sluit aan als het je uitkomt.
Info: Christ Raaijmakers (06-22656006) of Jacques van Dijk (0413-363931).

