
Agenda: 

• Opening 

• Presentatie “renovatie Mildam Noord” 

 (Joan van der Weg en Hanneke Huisman) 

• Pauze 

• Vragen – opmerkingen – wensen 

• Werkgroep formeren 

• Afronding/ sluiting 

 

 



Gezamenlijk plan 

• Doel: gezamenlijk een plan maken voor wegen en groen 

• Hoe? 
• Werkgroep formeren 

• Info (van vanavond) verwerken tot een voorlopig ontwerp wat past binnen de 
randvoorwaarden 

• Voorlopig ontwerp bespreken op 2e bewonersavond> discussieavond : 
‘spijkers met koppen slaan’. 

• Voorlopig ontwerp omzetten naar definitief ontwerp (gemeente/werkgroep). 

• Definitief ontwerp terugkoppelen middels een bewonersbrief. 



Planning: 

- 25 september start met bewoners(info) avond 

- Begin december 2e bewonersavond 

- Januari 2019 definitief ontwerp gereed /terugkoppelen 

- Start tekenwerk / besteksfase (februari t/m mei) 

- opstarten aanbestedingsprocedure/ aanbesteding (juni) 

- Gunning > juli 

- Start werk > na bouwvak 2019 

- Uitvoering najaar 2019 / voorjaar 2020 
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Renovatie Mildam “Noord” 



“Alles” gaat op de schop 



“Alles”, (verharding) gaat op de schop 

 
Uitnodiging / infobrief 
 

Wat staat er gebeuren: 

Zoals aangegeven gaat het gehele noordelijk deel, alle wegen, van Mildam op 
de schop. Onder de rijbanen brengen we een betere fundering aan 
(puinfundering). De stenen die nu in de rijbanen liggen hergebruiken we. De 
trottoirs worden wel allemaal teruggelegd in nieuwe tegels. Ook de 
trottoirbanden worden  vernieuwd. Daarnaast renoveren we de groenperken 
waarnodig en we voeren reparaties aan de riolering uit. 
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Waar kijken we ook naar…. 

• Verkeer  

• Klachten: er wordt bij ons in de straat te hard gereden! 

• Parkeren 

• Is er voldoende parkeer gelegenheid? 

• Inritten 

• Toegankelijkheid 

• Riolering (Peter Gerrits) 

 

 
 



Opgave? 

• Inrichting 30 km/uur zone 
  (met als uitgangspunt; zorgen voor een veilige en prettige woonstraat.  
• Versterken groen (Mildam in het groen) 
  Mogelijkheden woonstraten bij groot onderhoud 

- Inrichting 

- Verkeersremming 

• Groen in woonstraten nu 
-  Van Aylvalaan 

- Canadezenlaan 

- Verzetslaan 

- Molenlaan 

- De Dobbe 

• Bosje De Wissel 
 

- Grootste opgave: inrichting moet passen binnen de beschikbare 
onderhoudsbudgetten 
 

 

 

 

 



Inrichting 30 km/uur zone 

 

 







Niet alles is mogelijk vanwege…… 
 

kabels en leidingen 



Groen Mildam 

• Onderhoudsbudget-integraal plan 

• Groen in woonstraten 
-  Van Aylvalaan 

- Canadezenlaan 

- Verzetslaan 

- Molenlaan 

- De Dobbe 

• Bosje De Wissel 

• Bijeenkomst bosje 12 juli 

• Voorbeelden opties woonstraten 
• Inrichting groen 

• Verkeersremming 

• Klimaatadaptie en Biodiversiteit 
 











Bewonersavond 12 juli 

• Georganiseerd door Groener Mildam 

• Grote opkomst 

• Bijzonderheden en knelpunten besproken 

• Wens omwonenden:  
• behoud bosje als natuurlijk bosje maar wel oplossen van de knelpunten aan 

de randen en voor meer licht in het bos zorgen. 

• Concrete maatregelen samen bepalen met enkele 
vertegenwoordigers van het dorp (oa keuze te kappen bomen) 

 



Gewenst toekomstbeeld 



Keuzes/mogelijkheden groen 

a) niets vervangen, behoud wat er is 

b) (waar nodig) beplanting en bomen vervangen door beplanting en bomen 

c) beplanting vervangen door gras en bomen 

d) extra’s alleen bij versobering elders 

e) inzaaien bloemenmengsel of planten bollen 

 

Nieuw wegprofiel met groen als verkeersremmer 
• Bomen of groen in laten springen in de weg 

 

Voorbeelden in beeld 











Klimaatadaptatie en biodiversiteit 

- wateroverlast 

- hittestress 

- biodiversiteit 
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Planning: 

- 25 september start met bewoners(info) avond 

- Begin december 2e bewonersavond 

- Januari 2019 definitief ontwerp gereed /terugkoppelen 

- Start tekenwerk / besteksfase (februari t/m mei) 

- opstarten aanbestedingsprocedure/ aanbesteding (juni) 

- Gunning > juli 

- Start werk > na bouwvak 2019 

- Uitvoering najaar 2019 / voorjaar 2020 
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