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Beste medebewoners, 
INGANG PARK  Vorige week is bij alle bewoners een enquete in de bus gegooid. Deze is niet 
afkomstig van het bestuur. Helaas zijn hierin enkele zaken niet op de juiste manier weergegeven. 
De situatie is als volgt. 
Zoals eerder gemeld is het bestuur al geruime tijd in overleg met de gemeente, omdat wij graag 
willen dat de ingang op een nette manier wordt afgewerkt. Het gaat om grond van de gemeente, 
buiten het Park, waarover wij als Coöperatieve Vereniging geen zeggenschap hebben. Wel kunnen 
wij aan de gemeente duidelijk maken wat wij graag zouden willen. De gemeente heeft ons verteld 
dat de herinrichting is doorgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren, en dat deze 
verandering in ieder geval niet zal worden teruggedraaid. 
Wel viel er te praten over de afwerking. De gemeente heeft grond aangevuld en daar gras en wat 
bloemen in gezaaid, en wat hen betreft zou het daarbij blijven. Ze stellen voor het twee keer per 
jaar te maaien. Wij als bestuur, en naar wij horen ook veel bewoners, vinden dit geen fraaie 
oplossing. Daarom hebben wij de gemeente gevraagd of wij er lage planten in mogen zetten.  
De gemeente heeft hierin toegestemd. En ook gaan de keien weg. Wat de kosten betreft: er zijn 
alleen eenmalige kosten voor het Park. De aanschaf en het plaatsen van de 120 planten kost € 
1500. Wij krijgen € 200 euro subsidie van de gemeente en de rest van het bedrag zal komen uit de 
begroting voor Parkonderhoud. Er zijn geen terugkerende kosten, omdat bewoner Henny Duenk 
bereid is gevonden om dit stuk groen vrijwillig te gaan onderhouden. 
Er is gevraagd wie aansprakelijk is als er een ongeluk zou gebeuren bij de ingang: dat is de 
gemeente, want het betreft hier openbare ruimte, die ligt buiten het Park. Wij moeten alleen 
zorgen dat de beplanting laag blijft. 
Verder hoorden wij van de gemeente dat zij van plan zijn om later (in 2021?) in de gehele wijk een 
30 km-zone in te stellen. 
LAMPEN bij de ingang  De lantaarnpalen in het Park en de twee lampen bij de ingang zijn 
eigendom van een bedrijf en worden door ons geleased. Vorig jaar ontvingen wij van dit bedrijf 
bericht dat de levensduur van de armaturen bereikt was en dat zij zouden worden vervangen. De 
nieuwe bevatten LED-lampen en zijn veel zuiniger. Wij hebben een armatuur uitgekozen. 
Voorafgaand aan deze beslissing heeft een proefexemplaar enkele weken in het Park gestaan 
zodat elke bewoner zijn of haar mening erover kon geven. Wij ontvingen positieve reacties. 
Inmiddels zijn alle nieuwe armaturen geplaatst, het wachten is alleen nog op de twee lampen bij 
de ingang. De levering hiervan is door corona vertraagd, zo liet het bedrijf ons weten. Deze twee 
lampen worden dus nog vervangen. Dit omdat het huidige materiaal sterk verouderd is en de 
lampen in slechte staat verkeren. De nieuwe lampen werken met LED-lampjes en ze passen qua 
vormgeving goed in het Park en bij de andere nieuwe lantaarnpalen. De vervanging kost het Park 
geen geld, omdat we ze leasen. Vanwege de LED-lampen zal het elektriciteitsverbruik lager 
worden en de gebruikskosten dus ook. 
 

SPREEKUREN   Het is nu vakantietijd, het bestuur is alleen bereikbaar voor dringende zaken. 
U krijgt antwoord, maar onze reactie kan iets langer duren dan gewoonlijk. 
Na de vakantie zijn er spreekuren op de maandagen 31 aug. en 14 sept. van 14 tot 15 uur. 
Als u een gesprek wilt met meer privacy, dan kunt u een afspraak maken. 
bestuur Park Rodichem 


