
Planning Berken- en Bomenbuurt per 17-12-2018
                                                        De uitvoeringsplanning kan door weersomstandig heden, voortschrijdend inzicht en tegenslag beïnvloe d worden.

locatie                       start datum eind datum
Lindelaan - Vlierlaan
Wegedoornlaan gereed gereed
Vogelkerslaan gereed gereed
Lindelaan gereed gereed
Vlierlaan (doodlopende deel) gereed gereed
Vlierlaan (rest) gereed gereed
Noordweg noord en Boomgaard
Noordweg vanaf Goudenregensingel tot aan Lindelaan gereed gereed
Noordweg vanaf Lindelaan tot aan Albert Schweitzerlaan (nutswerk hieraan vooraf, minder overlast) gereed gereed
Boomgaard (rioolwerk is komen te vervallen, nutswerkzaamheden apart en vooraf) gereed gereed
Kastanjelaan - Esdoornlaan - Elzenlaan - Beuklaan 
Elzenlaan - Beuklaan gereed gereed
Kastanjelaan - Esdoornlaan gereed gereed
Goudenregensingel zuid, Noordweg zuid, Acacialaan, Pr unuslaan, Lijsterbeslaan
De kabels & leidingen zijn hier al vervangen, uitgezonderd Prunuslaan (sanering) en enig rooiwerk van vervallen kabels

Goudenregensingel (zuidzijde) gereed gereed
Noordweg vanaf Oostlaan tot aan Goudenregensingel in uitvoering begin febr 2019
Lijsterbeslaan eind jan 2019 eind mrt 2019
Prunuslaan (inclusief sanering) medio maart 2019 eind mei 2019
Acacialaan vanaf Oostlaan tot aan Goudenregensingel begin juni 2019 medio sept 2019
Park Berkenoord
De kabels en leidingen worden op dit moment vervangen, tot maart 2019 (ook langs Acacialaan)

Park Berkenoord van huisnummer 1 t/m 13 medio febr 2019 begin mei 2019
Park Berkenoord van huisnummer 6 t/m 26 en 15 t/m 31, inclusief halve binnenpleinen begin mei medio juli 2019
Park Berkenoord van huisnummer 32 t/m 54 , inclusief halve binnenpleinen medio juli 2019 begin nov 2019
Park Berkenoord voor huisnummers 31 en 26 t/m 32 begin sept 2019 medio dec 2019
Hoofdroutes Acacialaan, Goudenregensingel (noordkan t) en Meidoornlaan
Alleen nog werkzaamheden aan kabels en leidingen langs Acacialaan 12 t/m 32 (zie Park Berkenoord)

Acacialaan vanaf Goudenregensingel tot aan huisnummer 12 (rioolwerk en tijdelijk bestraten) begin jan 2019 eind febr 2019
Acacialaan vanaf huisnummer 12 tot Groen van Prinstererlaan (alleen rioolwerk, verkeer tijdelijk over puinbaan) begin okt 2019 eind jan 2020

Na rioolwerk Acacialaan, worden achtereenvolgens de definitieve bestratingen aangelegd in de Groen van
Prinstererlaan, Acacialaan, Goudenregensingel en de Meidoornlaan naar de rotonde. jan 2020 aug 2020
Tussendoor wordt waar mogelijk gewerkt aan trottoirs, speellinten en parkeerplaatsen in deze straten.
Groenvoorziening
Voorkeursperiode voor realisatie groenvoorziening oktober november


