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Allereerst is het woord aan Sanne van der Werff die per 1 januari jl. niet langer opbouwwerker in
Kronenburg-Appelgaard is. Daarom wil zij graag officieel afscheid nemen van het buurtoverleg. Op
projectbasis is ze nog wel actief in de wijk, zoals bij het Zomerfeest op het Croydonplein op 27 juni.
Het centrale thema van deze avond is wederom de rotonde. Daarom zijn Tonny Slieker en Sylvie
Polman namens de gemeente Arnhem aanwezig. Zij geven een korte samenvatting van het inmiddels
afgelegde traject. Alle gedane inspanningen en input hebben geleid tot de definitieve tekening zoals
die er nu ligt. Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:
• omdat de weg breder wordt, moet een aantal van de huidige bomen weg. Daar waar nieuwe
bomen kunnen worden geplaatst gebeurd dat ook. Dat hangt af van de beschikbare ruimte en
van de ondergrondse kabels en riolering.
• het midden van de rotonde loopt bol en is vrij voor groene aanplant
• op de hoeken is nu gras getekend maar dat kan aangepast worden. Er komt een apart bestek
voor groen. De ‘groene’ aannemer gaat pas in oktober (= plantseizoen) aan de slag
• op de rotonde zelf komt geen bewegwijzering; de borden worden langs de toegangswegen
geplaatst.
• er komen standaard lichtmasten. De bestaande openbare verlichting blijft. Led? Daar wordt naar
gekeken.
• de voorzieningen voor eventuele grondspots worden aangelegd
• de toegestane snelheid blijft 50 km; op de paralelweg 30 km
Het wijzigen van het bestemmingsplan is klaar. De aankoop van 100 m² is zo goed als rond.
Vanaf 1 juni gaat de gemeente op zoek naar een aannemer voor het project.
De uitvoering vindt plaats vanaf week 30 tot en met week 35. Gedurende die hele periode is het
kruispunt afgesloten voor alle verkeer. Een week voor aanvang van de werkzaamheden worden er
vooraankondigingsborden geplaatst. Direct aanwonenden worden per brief geïnformeerd; zij krijgen
gegevens van een contactpersoon van de aannemer.
Het verkeer zal via hoofdwegen worden omgeleid. Met Wereldhave is inmiddels gesproken over de
omleiding van de bevoorrading.
Hiermee wordt het openbare deel van de avond afgesloten.
Aangezien er geen mededelingen en/of vragen zijn van de leden van het buurtoverleg, volgt er geen
besloten vergadering en wordt de bijeenkomst om 20:30 uur beëindigd.
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