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Herinrichting Groenstrook en omgeving 6 nieuwe huizen Gheynspark
Sinds september 2012 is het bestuur
van onze buurtvereniging bezig met
de herinrichting van de groenstrook
en de omgeving van de 6 nieuwe
huizen van het Gheynspark (nrs 2631). Het kost flink wat inspanning ,
het gaat allemaal wat trager dan
gehoopt maar er is wel progressie.
Een deze dagen zal het bestuur samen met de gemeente een zogenaamde schouw uitvoeren om de
laatste punten afgestemd en opgelost te krijgen.
Wat is de stand van zaken.
De groenstrook tussen de bouwweg
en de Mahoniehoutstraat zal wederom groenstrook worden; klein gedeelte is al opnieuw ingezaaid , rest
moet nog gebeuren.
De bouwweg blijft voorlopig huidige status behouden ; het gebied van
de nog te verkopen 4 woningen zal
verder worden opgeschoond en bij
gehouden zodra de nieuwe bewoners achter hun woningen de grootste werkzaamheden hebben uitgevoerd. Bijhouden kent een tijdelijk
karakter ; niet duidelijk wordt wat in
deze tijdelijk is.

Er komen nog 4 parkeerplaatsen bij
maar deze zijn gekoppeld aan de
bouw van de 4 woningen. Hopelijk
zijn de huidige 14 parkeerplaatsen
voldoende om structureel parkeren
op het gras te voorkomen. We kunnen elkaar daarin helpen.
Verlichting is met de nodige vertraging opgeleverd.
Doorsteek naar de Alpen is helaas
een trap geworden ivm gebrek aan
ruimte. We hadden liever een helling wand in 2 gedeeltes gehad zodat ook gehandicapten, mensen met
rollators en kinderwagens deze hadden kunnen gebruiken . Tevens
zouden de 2 gedeelteservoor gezorgd hebben dat scooters en brommers er niet doorheen hadden gekund. En dit geheel vlgs de landelijke norm, CROW. Er is inmiddels alsnog een traphek aangebracht, in de schouw willen we nog
aandacht vragen voor een trapleuninig voor met name oudere mensen
en mensen welke moeilijk ter been
zijn.

In de schouw nemen we ook mee de
overgang van de 2 (haakse) trottoirs
op het Gheynspark. De gemeente
stelt dat deze voldoen aan de
CROW norm maar het nivo verschil
is beduidend meer dan 20 mm.
Doel groep is omschreven onder
punt 5 en de gewenste aanpassing
wordt standaard toegepast voor de
gehele stad.
Straatnaambordjes; de vraag was
om te vernieuwen , minder bordjes
(voor de 2 kappers hebben je er 3
staan in een cirkel) en met een duidelijke verwijzing. Deze opzet is
maar ten dele gelukt, de verwijzing
naar de nieuwe huizen is verwarrend. Is ook onderdeel van de
schouw.
Gheynspark nr 25 ; op ons verzoek
zijn er extra keerwanden geplaatst
en is de grond geëgaliseerd en recentelijk ingezaaid. Dat ziet er tamelijk definitief uit.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben; deze gaarne richten aan
bestuurslid Willem de Bruijn,
Gheynspark 16;
email: Willem.debruijn@chello.nl.

BUURTBARBECUE 2013
Ook dit jaar houden
we onze (jaarlijkse)
buurtbarbecue. Dit
jaar doen we dit op
29 juni a.s. vanaf

doorsteek op de nieuwe huizen
(foto W. de Bruijn)

17:00 uur.
We houden de BBQ op het veld
voor de tweekappers en het
beloofd weer een gezellige
happening te worden voor jong
en oud.
Heb je nog niet ingeschreven en
wil je wel meedoen ?
Meld je dan aan bij Barry v.d.
Reek van nummer 13 of bij
Marijn Wittgen van nummer 15.

Bestuurleden 2013
Twan Spierings– voorzitter
Jan Bagchus - penningmeester
Hein Hunnego—secretaris
Barry v.d. Reek - vice voorzitter
Willem de Bruijn—bestuurslid
Robert Giesen—2e penningmeester.
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Bezoek ook eens onze website:
www.akkoordje.nl
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We gaan weer fietsen!!!
Het is al weer jaren geleden dat wij als buurtvereniging een fietstocht hebben georganiseerd.
Wij willen deze leuke activiteit weer in ere herstellen, hetgeen op de laatste jaarvergadering op veel bijval kon
rekenen.
Om iedereen, dus zowel de ouderen en de kinderen, als de fitte fanatiekelingen, een leuke tocht te laten fietsen,
is gekozen voor de oostelijke helft van het Rondje Helmond. We komen dus onder meer door Brouwhuis,
de Rijpel, en Dierdonk.
Ongeveer halverwege kunnen we even bijkomen op een rustplaats in de Bakelse bossen, waar wat gegeten en
gedronken kan worden.
Wanneer gaan we met z’n allen dit parcours fietsen?

Op 8 september 2013 vanaf 11.00 uur tot we weer thuis zijn !!!
Uiteraard hopen we dat het dan schitterend weer is, anders zullen we een nieuwe datum moeten afspreken.
Na de fietstocht zal er, aangenomen dat er voldoende belangstelling voor is, op het Gheynspark een frietwagen
staan, waar men frites en snacks kan kopen.
Natuurlijk kan iedereen zich aanmelden voor deze fietstocht, ook diegenen die niet meefietsen.
Want op de rustplaats hebben we ook een bemanning nodig.
Dus vul gauw onderstaande strook in, kruis aan wat van toepassing is en lever hem voor 15 augustus 2013 in bij
Hein Hunnego , Gheynspark 4.
-----------------------------------------------------------------------

0

Wij doen/ik doe mee aan de fietstocht op 8 september 2013.

0

Wij fietsen/ik fiets niet mee, maar wil(len) wel helpen met de catering

0

Wij maken/ik maak gebruik van de frietwagen

Naam:

Huisnummer:

Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:

