
Bijlage 3j Vragen perspectiefnota 
Wijkschouw    Uitvoering: 

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

 
 
 Bb = bedrijfsburo 
Wijk:  Van Reenenpark e.o. 

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

Datum: 23 –05-2007  
Aanwezig: Dieuwke Bakker 
  Hans van leeuwen 
  Anneloes ten Houten 
  Yke Vermeiden 
  Alie IJff 
  Karel Bosschieter 

Cees de Jong 
  Ronald Leijen 
  Daphne van Gelderen 
 
Bijgewerkt 28 mei 2008 

Classificatie onderwerp uitvoering  A B C

1. De bermennota is al een aantal jaren 
hangende en dient te worden vastgesteld. 

C&C 
Bermenbeleid 2008   X 

2. 

De opvatting is dat parkeerbeleid impliciet 
vereist dat er parkeerhavens worden 
aangelegd en dat er voor het overige niet 
meer (wild) geparkeerd kan worden. Dit 
laatste moet fysiek onmogelijk gemaakt 
worden. Tevens moeten wortels van bomen 
worden beschermd. 

C&C 
In samenhang met Bermenbeleid 2008   X 

3. Zwerfvuil door de hele buurt wt 
Continu  X   

4. Rijbaan in Stationsstraat en trottoirs herstellen

Bb  
Wordt niet gedaan, wordt evt. 
meegenomen in reconstructie. 
Nog niet erg genoeg. 

Niet  X  

5. 

Prinsesselaan parkeerhavens aanleggen 
eventueel met schelpen. Dit is wel goedkoper 
dan bestrating maar in ieder geval beter dan 
een modderpoel 

C&C  
    X 

6. 
De  vereniging zal zich inzetten om de 
buurtbewoners erop te wijzen, dat er geen 
tuinafval in de bermen kan worden gegooid. 

Wijkvereniging     

7. 

Suggestie naar gemeente om het wekelijks 
legen van de groene afvalbakken niet alleen 
in de zomer maar ook in de herfst toe te laten 
lost het tuinafvalprobleem voor een groot stuk 
op 

 Hans Kaiser juni 
2008  X  

8. 

Aan het hangjongeren probleem wordt door 
alle partijen hard gewerkt. Door aan- en 
bijsturen van gemeente, politie en bewoners 
lijkt dit probleem tot aanvaardbare proporties 
te zijn teruggedrongen.  
Alle partijen blijven alert 

Allen continu    



 

9. Parkeren op hoeken in de wijk fysiek 
onmogelijk maken 

CenC 
Bermenbeleid  2008   X 

10. Reparatie bermbescherming ter plaatse 
Kerkelaan/Komlaan   Wt   X   

11. 

Er zijn paaltjes in de Rondelaan om de 
bermen en de begroeiing aldaar te 
beschermen. Gevolg is dat er geen 
parkeerplaatsen zijn. Wijkbestuur zal 
inventariseren wat de bewoners zelf willen en 
zal met een voorstel naar de gemeente 
komen. ( na de zomervakantie)  
Suggestie: Eventueel meer struiken in de 
bermen plaatsen! 

C&C/wijkvereniging 
Plantseizoen 2008/2009 
 
 

  

X 
 
 
 

 

12. In Kerkelaan nabij het bos worden NP vakken 
op de rijbaan aangebracht 

St` Uitvoering in week 24 
 

mei 
2008  X  

13. 

Prullenbakken in de wijk: 
Actiepunt voor de buurt is overleg met bestuur 
van de BSG in het kader van het convenant 
over het gedrag van de scholieren 

 Wordt meegenomen met 
blikvangers facelift openbare 
ruimte 

2e helft 
2008 

 

X  

14. 

Ter hoogte van Komlaan 28 wordt de 
opstelplaats van de vuilcontainers vergroot 
voor 8 containers en 6 à 8 meter verplaatst 
naar het zuiden (richting nummer 26). 

Cees Verweel 
uitvoer september 2007 (loopt) 
Opstelplaats is reeds verplaatst. 

  X  

15. 

De bermen die kapot zijn gereden door de 
BAM voor de verbouwing van de oude MAVO 
aan de Rondelaan zullen zo snel mogelijk 
worden hersteld na oplevering 
appartementencomplex 

Bb als BAM gereed is herstellen 
en ook straatwerk 
Bermen en straatwerk zijn reeds 
hersteld. 

  X  

16. 

Gemeente moet bij verlenen van 
bouwvergunningen impliciet eisen stellen aan 
het gebruik en het herstel van de bermen en 
eventueel de aanvoerwegen in geval van 
zwaar verkeer. 

BB gebeurd maar wel vinger aan 
de pols houden dus controleren continu    

17. 
Prinsesselaan lijdt onder het uitstel van een 
besluit over het bermenbeleid.  
Bomen en hoeken beschermen ! 

wt  
kastanje palen geplaatst 
Bermenbeleid 

2008   X 

18. 
Parkeerplaatsen aanleggen en daarbuiten 
parkeren onmogelijk maken betreft hele wijk 
Parkeerbeleid! 

Bb/C&C 
Beleidsontwikkeling nodig. 
Bermenbeleid 

2008   X 

19. 
Spiegel plaatsen bij hoek 
Rondelaan/Eeuwigelaan ivm slecht zicht op 
fietsers die van bospad afkomen 

C&C 
Nee, negatief advies 
gemeentelijke werkgroep verkeer 
 Geen actie 

    

 


	Bijlage 3j Vragen perspectiefnota
	Wijkschouw   
	Classificatie:
	 Geen actie


