
Berichten met betrekking tot de werkzaamheden A9. 

Uit de gesprekken met Rijkswaterstaat op 18 mei 2016 en het VAP overleg op 24 mei 2016. 

RWS: 

 Er wordt binnenkort kamperfoelie  langs de wilgentenenschutting geplaatst. De 

wilgentenenschutting komt ook in andere delen van Kelbergen  vanaf Kelbergen no. 

153 – 187 en in noordelijk deel van Kelbergen. Wilgentenenschutting met kamerfoelie 

vangt fijnstof op.  

 Na de werkzaamheden kabels en leidingen is nog niet alles in Kelbergen is in 

oorspronkelijke staat teruggebracht. Stadsdeel is erg traag met reactie resp. 

uitvoering van een aantal zaken zoals, banken, prullenbakken, verwijsbordjes enz.  

Rijkswaterstaat zal in het komende gesprek met Stadsdeel op uitvoering aandringen. 

 Er is nog geen schouw geweest voor het groen. BBK en de werkgroep leefbaarheid 

dringen aan op een spoedige onderhoudsronde met name op het verwijderen van 

onkruid vanaf de kruising tot bij de parkeerkuil Kelbergen 189. 

VAP (Vinger aan de Pols) overleg. 

 Plotseling was het hekwerk langs het water bij no. 189 en richting voetpad verplaatst. 

Hierover zijn door bewoner en BBK vragen gesteld. Inmiddels is het hekwerk 

weggehaald en wordt op de bouwgrens de wilgentenenschutting geplaatst. 

 Na een klacht over doorstroming van het water deelt IXAS mee, dat  recentelijk  is 

gebaggerd. Niet alle plekken waren echter vanaf de kant goed bereikbaar.  Vanaf half 

juni zullen de sloten rondom Kelbergen beter worden uitgebaggerd met behulp van 

een boot.  

 De bewegwijzering voor fietsers is door de Gemeente weggehaald omdat de 

Gemeente vindt dat de gele borden er lang genoeg hebben gestaan. De borden zijn 

of worden vervangen door ANWB borden “doorgaand verkeer”.  

 Langs de taluds van het Nellesteinpad en andere taluds in Zuidoost zijn wilde 

bloemen gezaaid. De kinderen van de naschoolse opvang hebben hierbij geholpen 

en kregen uitleg van de ecoloog van Rijkswaterstaat. 

 In de maanden juni en juli zal er ernstige overlast zijn. Gelijktijdig met het slaan 

van de damwanden wordt ook begonnen met het heien van 8000 palen voor de 

tunnels aan de noord- en zuidkant van de wisselstrook. 

Bewoners hebben opgemerkt, dat er vrachtverkeer door Kelbergen rijdt richting 

Nelson Mandele park. Dat mag niet! 

Wij vragen bewoners dit direct te melden bij IXAS met foto of met kenteken en het 

tijdstip waarop dit gebeurde.  Er zal dan direct actie worden genomen. 

Email: communicatie@ixas.nl 

Tel.   : 0800-8002 

Ook uw klachten kunt u via dit mailadres of telefoonnummer doorgeven. 

26 mei 2016.  
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