
Bijlage 3i Vragen perspectiefnota 
Wijkschouw    Uitvoering: 

Wt = wijkteam                     Hh = handhaving 
St  = serviceteam               Cc = Civiel&Cultuur 

 
 
 Bb = bedrijfsburo 
Wijk:  Negen Nessen 

Classificatie: 
A = binnen een maand uitgevoerd 
B = langere voorbereidingstijd (tijdsduur aangegeven) 
C = beleidsaanpassing; nadere besluitvorming 

Datum: 23 –10-2007 
Aanwezig: Cees Jong 
  Roel Minkema 

 Daphne van Gelderen 
  John Schmeitz 
  Jeroen Galavazi  
 
 
Bijgewerkt 28 mei 2008 
 

Classificatie Onderwerp uitvoering  A B C

1.  

3 bruggen rondom Monnet Nes 
zijn heel erg slecht.  
 
 
 
 
 
 
 

B&O/ST  
 
 
 
 
 
 

B&O is nu bezig  met 
inventarisatie van alle 
bruggen in de gemeente. 
 Wordt vervolgens plan op 
gemaakt om bruggen te 
herstellen en/of vervangen. 
Plm. 2008 
De bruggen zijn reeds 
opgeknapt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

2.  Fietspad achter Monnet Nes gaten BB 1e kwartaal 2008 

Gaten in asfalt dichtmaken 
Er is een 
asfaltonderhoudspro-
gramma , uitvoering mei 
2008 

 X  

3.  Schumanlaan Renovatie weg 
Grootschalig klein 
onderhoud 1e kwartaal 
2008 

Hele weg is slecht zeker na 
het afkoppelingsproject. 
Weg is reeds opgeknapt. 
 

 X  

4.  
Mansholt Nes  
Putdeksels padden- en andere 
fauna proof maken 

C&C 

Voor een beperkt aantal 
putten zijn roosters te 
plaatsen. Voor andere 
putten wordt met het bedrijf 
Arfman een constructie 
bedacht. Streven naar 
definitieve oplossing voor 
alle typen kolken is het 
najaar 2008. 

 X  

5.  

Herstel van vnl. uilen-, ijsvogel- en 
overig vogelbestand dmv 
versnelde aanplant cq terugplant 
van, door de Mansholt Nes, 
benoemde flora 

C&C 
Zie het definitieve 
groenplan van De Groene 
ruimte. 

   

6.  Versnelde afvoer van 
wegenbouwmateriaal en C&C Alles is afgevoerd  X  



bijbehorende behuizing 

7.  

Extra zorg voor de bomen 
waarvan het wortelstelsel door 
graafwerkzaamheden ernstig is 
aangetast en dit zijn vrijwel alle 
bomen in de behandelde Nessen 

C&C 
 Continu 

C&C en WT houden de 
bomen in de gaten 
Graafwerkzaamheden 
i.v.m. riolering zijn afgerond 
Alle bomen hebben tijdens 
en na de werkzaamheden 
extra (na)zorg gehad. 
Mochten er het komende 
groeiseizoen toch bomen 
zijn die dood gaan dan zal 
tot vervanging worden 
overgegaan.   

   

8.  

Bij voorkeur vergroening van de 
bestrate opritten en vergroening 
van parkeerplaatsen zoals 
tegenover nr 1 en naast de flat 

C&C 
Zie het definitieve 
groenplan van De Groene 
Ruimte 

   

9.  

Veel bewoners vinden het gras 
overal slecht, is beter in Mansholt 
Nes. Niet alleen rondje maar ook 
gras bij nrs 14,15,16 en 17.  

WT/C&C 

Grasvelden worden in 
voorjaar 2008 bezien en zo 
nodig in overleg met het 
wijkteam doorgezaaid. 

X X  

10.  

Veel klachten over hovenier 
Stoop. Doen niet zoveel. Haag 
achterkant RN dit jaar nog niet 
gesnoeid. 

WT 
Op moment van schouw 
was alles gesnoeid. WT 
houdt het in de gaten 

   

11.  

De taxusboompjes zijn een heet 
hangijzer. Veel bewoners willen 
deze in het rondje weg hebben 
maar 2 of 3 bewoners niet. 
Meeste stemmen gelden? 
 

Bb CenC 

Geen meerderheid voor 
andere beplan-ting. 
Afgehandeld Geen actie 
Zie het definitieve 
groenplan van De Groene 
Ruimte 
 

 X  

12.  
Voorkant nr 17 en 15 slechte 
boom? 
 

WT WT houdt het in de gaten. 
Nu niet speciaal slecht    

13.  
Border voor nr 14 is niet 
aangeslagen. Willen graag Salvia 
of de gele planten 

WT 
Winter 2008/2009? 

WT overlegt met bewoners 
over invulling. Wordt 
meegenomen in inboetplan.

 X  

14.  

Rondje om boom Liquid Amber 
(bij flat) staan paaltjes en ligt veel 
steen. Mag hier beplanting zoals 
in de Mansholt Nes? 

C&C/wt 
 Datum? 

WT overlegt met C&C om 
ipv trottoir het plantsoen 
iets te vergroten. Dan 
kunnen ook paaltjes eruit. 

   

15.  

Bewoners nr 14 willen schommel 
plaatsen in rondje en een 
ingegraven trampoline. Mag dit? 
Er zijn bezwaren tegen trampoline 
van andere bewoners. 

B&O 

Trampoline op eigen grond 
te gevaarlijk en gemeente is 
aansprakelijk bij 
ongelukken. 
Speelvoorziening 
bespreken in de vereniging. 
Gemeente geen 
voorstander ivm onderhoud 
gras. 
Geen actie 

   

16.  Kan er een bankje komen in het 
rondje? ST Nee zie hiervoor. 

Geen actie    



17.  

Straat tussen huizen 10 en 9 heeft 
veel te lijden gehad van de 
renovatie Mansholt Nes. 
Herbestraten? 

B&O 
Datum? 

Bewoners en hun 
aannemer hebben het pad 
gebruikt. Paal geplaatst om 
verkeer tegen te houden. 

 x  

18.  Bruggen zijn in slechte staat 
 B&O Plan uitvoering 2008   X

19.  

Joseph Bech Nes  
Herplant omgewaaide bomen ter 
hoogte JB Nes 7, groep van 3 
dennen is afgelopen omgewaaid. 
Wachten op herinrichting is geen 
goed idee, duurt te lang. 

WT 
Datum? 

WT houdt toezicht op de 
staat van de bomen. 
Herplant van de 
omgewaaide bomen wordt 
meegenomen in 
inboetprogramma. 

 X  

20.  Churchill laan Staat van de weg 

BB  
1e kwartaal 2008 
Spoorvorming 
herstellen 

Vooral het stuk naar de 
Landweg toe is heel slecht X   

21.  
Hallstein Nes  
Omwonenden willen zelf wensen 
naar voren brengen 

C&C 
Zie het definitieve 
groenplan van De Groene 
Ruimte 

  X

22.  

5 Elzenbomen in het gras van het 
middengebied. Ze staan in 2 
groepen te dicht op elkaar. 
Doordat ze te weinig werden 
gesnoeid verwilderen ze en 
vertonen uitval  
 
 
Zieke iepen in steeg van 
particulier 
 
 
 

WT 
 
 
 
 
 
 
B&O 
 Han Burgers 
 
 

Bomen zijn goed. Bij snoei 
ontstaat rare kruin dus WT 
doet niets behalve dood 
hout verwijderen. 
Geen actie 
 
 
De eigenaars van de zieke 
iepen moeten benaderd 
worden om deze te kappen.
 

 
 
 
 
X 

  

23.  

Aan dit pad staan een paar bomen 
die erg hoog zijn en gesnoeid 
moeten worden 
 
 
 
 
 

Bb 
 
 
 
 
 
 

Bomen van de gemeente 
zijn niet zo hoog dus doen 
we niets aan. De hoge 
bomen zijn van 
particulieren. Bewoners 
moeten zelf  eigenaren 
aanspreken 
Geen actie 

   

24.  
Andere bomen verkeren in slechte 
conditie. Nadere inspectie 
gewenst 

WT 
Continu 

WT houdt toezicht op de 
staat van de bomen.    

25.   
Gras langs de slootkant 1 meter 
vanaf het maai gewoon maaien 
ivm groei gras op de voetpaden 

C&C/B&O 
April 

Opnemen in maaipro-
gramma   X  

26.  In de sloten zijn overstortpijpen 
zichtbaar. Is lelijk 

C&C/B&O   
Waar gaat het over? Standaard uitvoering  X  

27.  Asfalt pad Monnet Nes bij 
trafohuisje zeer slecht 

BB 
herstel klein onder-
houd voorjaar 

  X  
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