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Woningbouwcorporatie Bergopwaarts is inmiddels klaar met de renovatie van de
woningen van de Bloemenwijk. Met het grootschalig aanpakken van de woningen zijn
deze weer gereed voor de toekomst. Het laatste onderdeel van de revitalisering, is de
herinrichting van de openbare ruimte. Conform het raadsbesluit Aanpassingen
Bloemenwijk, getekend op 2 november 2015, heeft de gemeente Asten € 400.000,=
beschikbaar gesteld om te investeren in de openbare ruimte van de Bloemenwijk.
Afronding van het plan
Om de overschrijding van het beschikbare budget te voorkomen hebben wij bij het
opstellen van het plan getracht de wensen van de bewoners met hoge prioritering mee te
nemen. Door een gunstig verloop van het project is er nog een budget van €110.000,=
beschikbaar voor de afrondende werkzaamheden. Op basis van de wensen van de
bewoners willen we graag in een aantal straten van de wijk aanpassingen uitvoeren om
de revitalisering van de Bloemenwijk af te ronden. Deze aanpassingen zullen bijdragen
aan de doelstellingen van het project:
• Toegankelijkheid van openbare ruimte voor mindervaliden en ouderen;
• Verbeteren parkeermogelijkheden in de wijk.
De werkzaamheden zijn weergegeven op tekening in de bijlage. Hieronder volgt een
korte beschrijving van de aanpassingen:
• Vernieuwen trottoirs Ficusstraat, Klaproosstraat, Violenstraat, Rozenstraat en
Tulpstraat. Daarnaast worden de trottoirs op enkele plaatsen voorzien van nieuwe
inritconstructies.
• Markeren parkeerplaatsen bij het appartementencomplex aan de Asterstraat.
• Realisatie van drie langsparkeervakken in de Crocusstraat en het kappen van de twee
bestaande bomen. Voor de te verwijderen bomen komen weer nieuwe bomen terug in
de wijk.
Planning en communicatie
• De uitvoering van de afrondende werkzaamheden is gepland in het 4e kwartaal van
2016 en het 1e kwartaal van 2017. Door de gefaseerde uitvoering blijft de wijk
toegankelijk voor de bewoners.
• Communicatie verloopt via de website van de gemeente Asten, facebook, brieven en
e-mails.
Met het uitvoeren van de afrondende werkzaamheden heeft de Gemeente Asten voldaan
aan de verplichtingen over de investeringen in de openbare ruimte conform de
overeenkomst tussen de Gemeente Asten en woningbouwcoöperatie Bergopwaarts.
Bijlagen:
- Tekening afrondende werkzaamheden Bloemenwijk AST/2016/022674
- Raadsbesluit 2 november 2015 AST/2015/015136

