Actiepuntenlijst wijkschouw Oud Delfgauw
Datum:
Deelnemers:

dinsdag 13 april 2016
7 bewoners, wijkmanager, medewerker Feel Good Radio

Thema

Locatie

Probleem/aandachtspunt

Oplossing/reactie

Realisatie

Woonomgeving/
leefomgeving
Spui

Bij het bankje aan de Vaart heeft tot eind vorig een
afvalbak gestaan die veel gebruikt werd door jeugd en
andere bewoners die elkaar hier treffen. Nu ontstaat
er zwerfvuil. Als de bak wordt teruggeplaatst, zullen
omwonenden zorgen voor het legen.
Er zit een groot gat in de gietrubber vloer van de
speelplek.

De afvalbak is weer teruggeplaatst en met een omwonende
zijn goede afspraken gemaakt over het legen van de bak.

De schade, die al bekend was via een melding bij het
Meldpunt Leefomgeving, wordt binnenkort hersteld.
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Burgemeester Merkusstraat

Het terrein waar het voormalig kindercentrum Koala
heeft gestaan, is geëgaliseerd maar nog niet met gras
ingezaaid.

Na egalisatie is verschillende keren getracht het terrein in te
zaaien, maar dit lukte niet omdat de ondergrond nog te
drassig was. Zodra de omstandigheden geschikt zijn, worden
de werkzaamheden uitgevoerd.
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Vreedestraat

Het groen rond de boom op de hoek
Vreedestraat/Graaf Willem II laan belemmert de
doorgang op het trottoir.

Afgehandeld via het Meldpunt Leefomgeving. Het groen is
gesnoeid.

Noordeindseweg en
Zuideindseweg

Bewoners ervaren dat er (te) hard gereden wordt in de
30 km-zones in deze en andere straten. Bewoners van
de Noordeindseweg zijn positief over de effecten van
enkele acties die zij hebben uitgevoerd, waaronder de
geplaatste bloembakken, 30 km-stickers op
afvalcontainers, eigen borden en enkele acties i.s.m.
de politie. Maar de positieve effecten ebben na
verloop van tijd weer weg en het ongewenst gedrag
keert terug. Het blijven doorzetten van acties vraagt
veel energie en tijd en deze leveren ook vervelende
reacties van de overtreders op.

De betreffende straten zijn in de afgelopen jaren als 30 kmzones ingericht. Verdergaande fysieke verkeersremmende
maatregelen (drempels, asfalt vervangen door
klinkerbestrating) zijn in deze straten geen optie wegens
overlast voor de aanliggende woningen. In beide straten kan
en zal de mobiele snelheidsdisplay worden ingezet. In overleg
met de wijkagent zal bekeken worden welke mogelijkheden er
zijn voor een snelheidscontrole. Ook een dergelijke actie zal
naar verwachting geen blijvend effect hebben.
Aanpak van dit (gedrags)probleem blijft de gezamenlijke inzet
van alle betrokken partijen vragen: politie, gemeente en
bewoners.

Saaymans Vaderplein
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Groen
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Verkeer
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