Blauw na het onderwerp: opmaakinstructie voor vormgever
Locatiegebonden punten (punten/gebieden op de meegestuurde kaart aanwijsbaar met vlak
of cirkel); bijlage: kaartje locaties informatieborden en kaartje alcoholverbodsgebied.

Integraal wijkactieprogramma Nesselande 2012

Badplaats Weergave op kaart: arceren/randen volgens exacte lijnen
alcoholverbodsgebied (zie bijgevoegd kaartje + punt op het strand in het midden met
cijfer 1)
Ook in 2012 willen we dat iedereen veilig kan wonen, werken en recreëren in de
badplaats Nesselande. Hiertoe worden voor het badseizoen de volgende acties
ingezet:
 Instellen alcoholverbod voor badseizoen vanaf 1 april-1 oktober 2012
 Extra inzet van toezicht en handhaving (Politie en Stadstoezicht) waarborgen
 Tijdelijk openbare toiletten en strandwachthuisje plaatsen
 Inzet op preventie drank- en drugsgebruik onder jongeren
 Inzet Roteb om strand en badplaats schoon te houden
 Diverse evenementen op strand, boulevard en winkelcentrum
 Voorschriften en toezicht op evenementen om overlast te beperken
 Clean-up-day: o.a. Roteb, winkeliers, scholen en watersportverenigingen
maken samen in september badplaats boven en onderwater schoon
 Diverse voorlichtingscampagnes over o.a. alcohol, afval, en huisregels
 Plaatsing informatieborden bij de strandopgangen
Skatepark Weergave op kaart punt met cijfer 2 in midden locatie (vierkant ten
zuidwesten van Kos- en Siciliëboulevard)
Aan de Kosboulevard wordt eind dit jaar gestart met de aanleg van een skatepark.
Omwonenden en gebruikers van het skatepark worden zowel bij het ontwerp als bij
het gebruik betrokken.
Speelplek waterwijk
Weergave op kaart; westelijk deel van waterwijk (cijfer 3 bij Voorwindenkade)
In het gebied ten westen van de Coenraad Swiepdijk in Waterwijk, wordt in overleg
met buurtbewoners een natuurlijke speelplek ontworpen. Het eerste ontwerp wordt in
het tweede kwartaal 2012 gepresenteerd.
Kindcluster II Weergave op kaart: cijfer 4 in het vlak van het te ontwikkelen gebied
geheel omranden rechthoek Laan van dada, rotonde, Laan van Avant-garde, Laan
van Surrealisme en de metrolijn
De tijdelijke situatie wordt in de zomer van 2012 omgevormd naar de definitieve
situatie, waarbij er uiteindelijk 2 basisscholen, kinderopvang, hockeyclub en drie
kunstgrasvelden komen. Twee velden daarvan zijn bedoeld voor de hockeyclub
OMHC. Eén veld wordt openbaar. Op zaterdagen tijdens het wedstrijdseizoen maakt
OMHC ook gebruik van het openbare veld. Er worden duidelijke afspraken gemaakt
over het gebruik van dit openbare veld.
Krajicek Playground (weergave op de kaart: cijfer 5 op plek van de playground)
Het grasveld naast het speelbalkon in het Rietveldpark is vanaf mei een Krajicek
Playground. Drie maal in de week worden daar sportactiviteiten gegeven voor de
jeugd.

Waterkwaliteit Zevenhuizerplas en strandregels Weergave op kaart: cijfer 7
midden op locaties waar de borden komen (zie bijgevoegd kaartje)
In 2012 worden bij de 5 strandopgangen grote informatieborden geplaatst. Hierop
staan gegevens over ge- en verboden op het strand en zwemwaterinformatie.
Bedrijventerrein Weergave op kaart: twee ovalen links en rechts van het viaduct,
beide kanten een punt met 8
De eerste bedrijven op het bedrijventerrein Nesselande starten in 2012 met de bouw
van hun panden op het meest westelijke gedeelte van het bedrijventerrein. De
deelgemeente stelt in de tweede helft van 2012 een Klankbordgroep in waarin de
bedrijven, de bewoners en de stedelijke diensten informatie kunnen uitwisselen.

_________________________________________________________________
Voor heel Nesselande

Sociale samenhang en participatie
Door onder andere te communiceren via wijkkrant “Nesselanders”, het Wijkoverleg, de
werkgroep Beheerplan Badplaats en diverse thema-bewonersavonden, worden bewoners
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de wijk. Via bewonersinitiatieven worden
bewoners, winkels, bedrijven en verenigingen gestimuleerd om (samen) activiteiten te
organiseren. Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw straat en buurt te verbeteren of om
buren elkaar beter te laten leren kennen? Informatie hierover is te verkrijgen bij de
bewonersorganisatie van Nesselande, Wonio, info@nesseweb.nl of 010 - 222 28 11.
Bewegwijzeringsplan
Door bewoners, bezoekers en bedrijven is het verzoek gekomen om een eenduidig
bewegwijzeringsplan te maken voor Nesselande. Samen met betrokkenen zal worden
geïnventariseerd welke bestemmingen (zoals huisartsenpost, strandwacht, bibliotheek etc.)
moeten worden bewegwijzerd en waar de bordjes moeten komen.
Jeugd
Het jeugdnetwerk in Nesselande heeft een pedagogische wijkvisie gemaakt. Dit jaar zal deze
wijkvisie waar mogelijk het uitgangspunt zijn van activiteiten voor de jeugd en voor de aanleg
van meer fysieke speelplekken. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van de sport- en
speelvoorzieningen voor de jeugd. Skatepark, Speelplek Waterwijk en Krajicek Playground
zijn hier voorbeelden van
Verkeer
Nadat een buurt is opgeleverd en in gebruik genomen komen soms zaken naar boven die
achter de tekentafel niet konden worden voorzien of nog niet zijn aangelegd. Hiervoor wordt,
per deelplan, samen met diensten en bewoners gekeken welke zaken nog ontbreken en
moeten worden aangevuld, zoals bijvoorbeeld bebording. Er worden op de
hoofdontsluitingswegen verkeerstellingen gehouden om te zien of de aantallen
overeenkomen met de prognoses. Op de oude lintwegen worden snelheidsremmende
maatregelen genomen. Met Gemeente Zuidplas en de Provincie wordt overleg gevoerd over
de verkeersafwikkeling via de rotonde in de N219 en de Hoofdweg.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Voor de ontwikkeling van de Common Green (tussen Corsicalaan en Wollefoppenweg) en
het gebied rond het westelijk deel van de Kretalaan worden door de deelgemeente
Randvoorwaardennota’s vastgesteld, die de basis zullen vormen bij de uitwerking van het

bestemmingplan. Zodra deze in concept klaar zijn worden ze bekend gemaakt en ter inzage
gelegd. Tevens zal een herziening van het bestemmingsplan Nesselande (samen met
Zevenkamp) in procedure worden gebracht en worden diverse uitwerkingen van het
bestemmingplan vastgesteld, na een inspraakprocedure.

