
 

 

 

Het Rustenwaelerpad Deel 2  (?) 
 

 

Bewoners die hier 15 jaar geleden al woonden zullen zich wel herinneren dat we toen 

ook te maken hadden met ophoging van de straten. Destijds is op initiatief van mijn 

vroegere buurman Simon Dekker het buurtoverleg Het Rustenwaelerpad gestart, om 

meteen ook de tuinpaden binnen het blok gevormd door Rustenburgh 3–27 en Oude 

Waelweg 29–39 op te hogen. Ik fungeerde toen als penningmeester. 

Nu Simon is verhuisd, wil ik deze keer wel het voortouw nemen. 

Ik zou graag willen weten:  

A) Willen jullie weer meedoen met het ophogen van de tuinpaden? 
[1]

 

B) Wie heeft tips voor een goede stratenmaker? 

Verder zoek ik twee mensen voor het volgende: 

1) Het inschakelen van en onderhandelen met een geschikte stratenmaker (daar 

ben ik zelf niet goed in). 

2) Het opzetten van een simpele tijdelijke website 
[2]

 om iedereen op de hoogte te 

houden. (Destijds werkte Simon met een nieuwsbrief op papier maar dat is zo 

vorige eeuw ☺. Alleen deze oproep is noodzakelijkerwijs niet digitaal.) 

In 1999 kostte het ophogen van de tuinpaden 209 gulden per woning. Net als toen is 

één huis uitgezonderd (Rustenburgh 1) omdat daar geen pad langs loopt. Verder heeft 

destijds helaas één bewoner niet meebetaald – die kosten zijn toen over de 18 andere 

deelnemers uitgesmeerd. 

Zelf ben ik maar waarschijnlijk beginnen ze 

pas daarna bij ons (info van de gemeente over de planning laat nogal te wensen over). 

Ik zie jullie reacties met vermelding van naam en adres graag tegemoet – SVP per 

email, zodat ik iedereen langs diezelfde weg op de hoogte kan houden. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[1] De noordelijke tak gaat sowieso door, dat zijn de betrokken partijen al overeengekomen.
 

[2] Geen Facebook-pagina SVP, daar zit ik niet op en wil ik ook niet op zitten. NB: De site zou 

      ik ook wel kunnen opzetten maar ik wil niet alles alleen doen.
 

[3] Niet perse nodig want ik ben vaak thuis. 


