
 

 

 

 

 

Groot onderhoud Kruidenwijk Fase 4 

Reactieformulieren binnengekregen tijdens inloopavond van 12 november 2014 

 

Hieronder volgen onze reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. Wij hebben geprobeerd deze ideeën, wensen en suggesties op te nemen n de 

nieuwe plannen als dat technisch of financieel gezien mogelijk was. 

We hebben alleen verzoeken voor het verwijderen van bomen kunnen opnemen als daar een goed technisch argument voor is.  

De antwoorden op de inrichting van hofjes zijn voorlopige (principe) antwoorden. Dus onze antwoorden en de voorgestelde inrichting op de 

tekeningen zijn nog  concept. De indeling van hofjes en ook het verwijderen en planten van bomen in de hofjes kunt u nog bespreken tijdens de 2
e
 

inloopavond of houden we later nog een enquête over onder de aanwonenden. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

1. Dwerggrashof N.a.v. de plannen zoals te zien was op de voorbeeldborden tijdens de info 

bijeenkomst 12 november 2014 willen de bewoners van Dwerggrashof 

22,24,26,28 alvast aangeven dat ze niet blij zijn met de grasstrook die 

aangelegd wordt achter het pad achter deze huizen, omdat dit een 

hondenuitlaatplek/hondentoilet gaat worden, wat ontzettend gaat stinken. Dit 

is nu al het geval bij de grasstrook langs huisnr. 18 aan de zijkant.  

 

Akkoord. Dwerggrashof 20 t/m 

40 beplanting eruit, lage 

beplanting terug. Geldt ook voor 

Fakkelgrashof. 

  Het pad achter deze huizen 22 t/m  28 wordt niet tot nauwelijks gebruikt door 

de bewoners zelf (Alleen om de achterzijde van de tuin/schutting schoon te 

houden). 

Tevens willen deze bewoners graag tuinvergroting. 

Tuin-

vergroting 

Akkoord Tuinvergroting 

Akkoord, aanwezige beplanting 

en bomen worden gerooid en 

pad wordt verlegd.  

2. Dwerggrashof  Wij zouden graag de mogelijkheid willen hebben tot tuinvergroting. 

Indien dit niet mogelijk is graag de hoge bomen in het stuk groen grenzend 

aan de busbaan vervangen door laag groen. 

Tuin-

vergroting Akkoord. Tuinvergroting 

Akkoord. Aanwezige beplanting 

en bomen worden gerooid en 

pad wordt verlegd. 

 

3. Dwerggrashof  Bomen langs de busbaan zijn te hoog achter Dwerggrashof  20-40, graag 

terugsnoeien en enkele bomen verwijderen (niet alle bomen weg !) 

 

Akkoord. 

Tuinvergroting Akkoord, 

aanwezige beplanting en bomen 

worden gerooid en pad wordt 

verlegd.  

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

  Vuilniscontainers op andere plek dan parkeerplaats. 

Reiniging 

  

  Tuinvergroten tot aan het busbaan-pad! 

Tuin-

vergroting Tuinvergroting akkoord, 

aanwezige beplanting en bomen 

worden gerooid en pad wordt 

verlegd. 

  Info vuilnis ophaalbord klopt niet, woensdag i.p.v. donderdag. 

 

Akkoord. Bord wordt aangepast. 

  Bomen op Dwerggrashof terug snoeien ! 

 

Akkoord, Hier verwijderen we op 
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verzoek nog vijf bomen. De rest 

blijf staan. 

  Dakgoot Poort naar het Dwerggrashof lekt (groot gat in) 
 

Dit is geen eigendom van de 

gemeente. 

4. Dwerggrashof  Groenstrook achter Dwerggrashof 20-40 hoge bomen terug snoeien (lager) 

/verwijderen. 

Bomen op het hof zelf terugsnoeien/lager. 

Groenvoorziening vaker controleren op zwerfvuil en afval. 

 

Akkoord. Hier gaan vijf bomen 

extra weg. 
Dit valt onder Dagelijks 

Verzorgend onderhoud (DVO) 

en schoon. 

  Voorstel COP/i.p.v. 1 parkeerplaats voor COP het gras/groen betegelen met 

paaltjes afgeschermd zodat het geen extra parkeerplaats wordt. 

Bordjes vervangen waarop staat wanneer de parkeerplaats gebruikt wordt als 

opstelplaats, verkeerde dag. 

 

Reiniging 

Akkoord, passen we aan. 

  Groenstrook achter het huis tot aan de busbaan willen we graag kopen voor 

tuinvergroting. Eventueel pad laten zitten wat dan afgesloten kan worden met 

hek en sleutel die alleen de bewoners hebben om er in te kunnen. 

 

Tuin-

vergroting 

Tuinvergroting akkoord, 

aanwezige beplanting en bomen 

worden gerooid en pad wordt 

verlegd. 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

  Bomen op het hof zelf terugsnoeien/lager.  

Dakgoot bij ingang hof (poortje) zit een groot gat in. Wie kan/wil dit maken. 

 

 Er gaan 5 bomen extra weg op 

verzoek. 

 

Dit is geen eigendom van de 

gemeente. 

5. Dwerggrashof  Bomen langs de busbaan zijn te hoog achter Dwerggrashof 20-40, graag 

terugsnoeien en enkele bomen verwijderen. Ligt ook veel zwerfvuil. 

 

Akkoord. zie melding 4. 

Tuinvergroting akkoord, 

aanwezige beplanting en bomen 

worden gerooid en pad wordt 

verlegd. 

  Parkeerplaats en vuilniscontainers op Dwerggrashof verplaatsen naar hoek. 

Reiniging 

 

  Tuinvergroten d.m.v. koop groenstrook tussen busbaan en Dwerggrashof. 

Eventueel pad achter Dwerggrashof afsluiten d..m.v. hek met slot ! 

Tuin-

vergroting 

Tuinvergroting akkoord, 

aanwezige beplanting en bomen 

worden gerooid en pad wordt 
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verlegd. 

  Bordjes info ophaal vuilnis vervangen door juiste dagvermelding, staat 

woensdag terwijl op donderdag opgehaald wordt. 

 

Bordjes worden aangepast. 

  Bomen op Dwerggrashof zijn erg hoog; graag terugsnoeien. 
 

Er gaan 5 bomen extra weg op 

verzoek. 

  Dakgoot van poortje bij ingang Dwerggrashof lekt al jaren, graag repareren. 
 

Dit is geen eigendom van de 

gemeente. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

6. Gipskruidweg Het hofje is wat beplanting betreft verschrikkelijk. Zet er wat bloeiends in of 

laat burgers toe dat zij hier ook hun planten kunnen zetten en onderhouden. 

 

Akkoord. De oude beplanting 

vervangen we door Sierkers, 

Sering en  Meidoorns. 

Overige vraag; eigen planten in 

het hofje neerzetten en deze 

samen onderhouden collectief 

indienen bij Wijkregie. 

  De hoek Gipskruidweg/Cypergrasweg staat nu vol op do-vr met containers + 

het groen dat steeds verder uitdijt + auto’s die over de stoeprand geparkeerd 

staan. Dit is voor een fietser geen doen om achterom te komen lopen of 

fietsen. 

 

Akkoord. De beplanting 

vervangen we en we zoeken 

extra ruimte voor de containers. 

  Dadelklaverweg is met de auto niet goed te rijden als je een tegenligger hebt 

omdat de auto’s van de bewoners niet op eigen terrein staan, maar deels of 

helemaal op de straat staan geparkeerd. 

 

We zoeken een oplossing. 

7. Gipskruidweg  Containerplek voor Gipskruidweg 48: op de plattegrond staat de 

containerplek nu ¾ voor mijn huis. Dit is veel groter dan de containerplekken 

in de rest van de Gipskruidweg. Ik wil de containerplek kleiner, bijvoorbeeld 

plantsoenverlenging op de Gipskruidweg voor mijn huis. 

 

Reiniging Er wordt door reiniging nog 

gekeken naar de grootte van de 

opstelplek. 

  Groenplantsoen naast Gipskruidweg nr. 46 niet veranderen in trottoir. Het 

fietspad is breed genoeg voor de containers om die van de Borstelgras naar 

de Gipskruidweg te brengen. 

Misschien kan de versperring voor brommers iets wijder zodat containers er 

makkelijk door kunnen. 

 

Akkoord, er komt geen voetpad.  

 

 

Dit bekijken we in de uitvoering. 

Doorgang moet niet te breed 

worden i.v.m. sluip verkeer 

brommobielen. 

8. Gipskruidweg  Opmerking: zwerfvuil AH : kan beter opgeruimd.  

 

 

Wijkregie We plannen een overleg met 

AH.  

  Containerplekken: beter geregeld in de toekomst. 

Reiniging 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 
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  Speeltoestellen hofje; picknicktafel is nu een open lucht kattenbak.  

 

Akkoord. Er komen tegels onder 

de tafel. 

  Heesters, struiken weg hofje uitstekend idee. Alles gras is overzichtelijker en 

geen dumpplaats voor huis- en tuinafval. 

 

Akkoord. 

  Graag zou ik zoveel mogelijk fruitbomen willen behouden. Groen staat voor 

Almere. Waar is het beter! 

 

Deels akkoord, De bestaande 

bomen vervangen we door 

Sierkers, Meidoorn en 

Walnootboom. 

9. Gipskruidweg  De COP wordt verplaatst naar de hoek Doddegras/Gipskruidweg 78. Graag 

meer controle op rotzooi en weghalen van containers. Dit gebeurd ook al 

slecht. 

 

Reiniging Deze melding geven we door 

aan Reiniging en Handhaving. 

  Hofje nr 26 wordt alles weggehaald, waardoor de mogelijkheid voor kinderen 

om te spelen weg wordt genomen.  

 

Niet akkoord, Er blijft voldoende 

speelgelegenheid over in de 

nabije omgeving. 

  Tussen de hoek van de straat (Gipskruidweg) en de eerste parkeerplaats op 

de Doddegrasweg staat maar 1 boom ingetekend. Hier staan er 2. Kan er 

aangegeven worden dat deze ook verwijderd wordt i.v.m. overlast? 

 

Akkoord. Deze bomen halen we 

weg en er komt 1 boom terug. 

10. Gipskruidweg  Wij wonen op Gipskruidweg 102 en hebben een carport met oprit. De 

container opstelling is verplaatst in de nieuwe situatie naar de hoek. Onze 

zorg is dat wij dan niet meer met de auto weg kunnen ! 

 

Akkoord, de COP vervalt. 

11 Gipskruidweg  Graag zou ik de doorgang wat nu fietspad is tussen Gipskruidweg en 

Distelweg toegankelijk willen zien voor auto’s zodat het bereiken van de Lidl 

en het centrum makkelijker wordt. De paaltjes die er nu staan worden vaak al 

uit de grond gehaald. 

 

Hier kijkt onze verkeerskundige 

verder na. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

12. Borstelgrasstraat Groenstrook Hooigrasveld aan westzijde Borstelgrasstraat.  

Overlast boom – grootste diameter + hoogste beslaat deel van de stoep.  

Onveilig door vruchten: gladdere stoep+ pitten- uitglijden ouderen.  

Licht weg  uit tuin – met name in gras mos + schimmel, minder licht en zon. 

Vruchten – vervuiling. Niet meer; was buiten, beddengoed luchten, parasol 

zonnescherm tuinkussens buiten. 

 

 

Akkoord, De boom gaat weg en 

vervangen we door een smal 

opgaande rode beuk. De 

groenwal aan de  achterzijde 

knappen we op. 

  Parkeren op gras + stoep tegenover 26-34. 

 

Voor uw vraag schrijven we nog 

een enquête uit. 

  Speeltoestellen in gras worden hangplek jongeren – niet uitbreiden. Ruzies 

ontstaan. 

 

Niet akkoord. Deze speelplaats 

breiden we niet uit. 

  COP ? Waar container neerzetten. 

 

De container moet op de 

Kamgrasstraat neergezet 

worden. 

13.  Borstelgrasstraat  Bomen in onze straat laten staan ! Al eerder e-mail over gestuurd. 

Aangezicht straat, zonwering, zit veel leven in, veel vogelnesten. Ben er 

tegen dat er geen bomen terugkomen op oude plaats zeer kaal en armoedig. 

Er staat ook een vlierbes, appel en nog andere struiken, graag behouden. 

Kijk liever op groen dan geparkeerde auto’s. 

 Akkoord, De bomen gaan weg 

en worden vervangen, tevens 

wordt de beplanting vernieuwd. 

  Aantal tuinen hebben grond in bruikleen hoe gaat dat? Kunnen wij grond ook 

in bruikleen krijgen (niet onderkabelde stuk !) bekabelde stukje bij de weg 

laten trekken? 

Tuin-

vergroting Uw verzoek geven we door aan 

bureau tuinvergroting. 

  Graag overleg hoe we bij de voordeur (garage)kunnen komen. We rijden 

allebei motor voor woon-werk verkeer en kunnen er anders niet in en uit. 

 

Tijdens de uitvoering kunt u 

hiervoor een afspraak maken 

met de toezichthouder in de 

keet. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

14. Borstelgrasstraat Betreffende hofje Borstelgrasstraat 44  

- graag de bomen in hoek Doddegrasweg/Gipskruidweg ook rooien 

(zijn te hoog, nemen zon weg) 

- graag vervangen door 2 hemelbomen of 2 notenbomen 

 

 

Akkoord. Bomen in de hoek 

blijven staan, overige bomen 

volgens bomenplan. 

Hemelbomen en notenbomen 

worden te groot, er komen 

kleinere bomen terug. 

Solitaire heesters blijven staan, 

er komen Notenbomen terug. 

  Betreffende boom voor Borstelgrasstraat 38/40  

- graag verwijderen door boren (voortuin is door ons ingericht en dat willen 

we graag zo houden (excl. boom) we hebben een door de gemeente 

getekende verklaring dat we de groenstrook voor ons huis mogen beheren. 

 

 

Bomen halen we met zoveel 

mogelijk zorg weg. 

15. Borstelgrasstraat Hofje tussen Borstelgrasstraat en Doddegrasweg: te herplanten boom in 

Borstelgrasstraatweg/Gipskruidweg niet herplanten s.v.p. 

2 (3 volgens ons) komen in hoek Gipskruidweg/Doddegrasweg vervangen 

door kleine: 146 of 231 i.v.m. zon.  

 

Akkoord. 

 

Akkoord. 

  Doorgang Borstelgrasstraat naar Gipskruidweg smal laten met fietshek. Niet 

breder maken i.v.m. overlast fietsers en brommers. Groen laten ! 

  

Akkoord. 

  Picknicktafel s.v.p. verwijderen. Wordt door bewoners niet gebruikt. Overlast 

door jongeren van andere hofjes. 

 

Akkoord. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

16. Doddegrasweg  Tafeltennis blijven staan !! Beplanting: geen kers ! bijvoorbeeld wel 

Zilverlinde. 

Tegelplateau behouden – zitten we vaak op met buren bij elkaar.   

 

Akkoord, Tafeltennistafel blijft 

staan.  

Geen kers en ook geen 

zilverlinde, wordt amberboom of 

meidoorn. 

  Aangegeven door buurt dat beplanting wel wat lager  mag – Niet weg !! 

 

 

Lantarenpaal op hofje achter Doddegrasweg 32/34 staat niet op tekening. 

Moet wel blijven staan.  

 

Deels akkoord, Oude beplanting 

vervangen we door nieuwe 

beplanting. 

Akkoord. 

 

  Verlichting verplaatsen naar andere kant Doddegrasweg geeft een verhoogd 

onveiligheidsgevoel. 

 

Openbare 

verlichting 

We zoeken naar een oplossing. 

17. Doddegrasweg  Lantaarnpaal achter Doddegrasweg 32 en 34 in het hofje staat niet op 

tekening moet wel blijven staan. 

 

Akkoord. 

18. Doddegrasweg  Bomen meer centraal, niet te dicht bij de schuurtjes en eventueel lage 

bossage (bomen bv. 348) 

 

Akkoord, bomen planten we 

centraal. 

  Slechte verlichting sinds led verlichting, de stoepen zijn erg donker ook de 

parkeerplekken erg donker. De verlichting schijnt alleen op de weg ! 

 

Akkoord, we passen de 

verlichting aan. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

19. Doddegrasweg Hazelnoot boom laten staan.  

Pingpongtafel laten staan.  

Geplande boom (332) achter mijn huis annuleren. Daarvoor walnoten ! Ook 

notenboom laten staan 

 

Akkoord. 

 

Akkoord. 

 

Akkoord 

20. Doddegrasweg  In ieder geval wel hagen aan de zijkant om voetballen tegen te gaan. 1 meter 

voetpad naar binnenkant hofje.  

 

Akkoord. 

  Ook graag tafeltennistafel laten staan. Jeugd moet wel kunnen spelen. Ook 

rekstok laten staan.  

 

Deels akkoord, Tafeltennistafel 

blijft staan. De rekstok is niet 

veilig en gaat weg. 

21. Doddegrasweg  Op ons hof worden de speeltoestellen (behalve de tennistafel) weggehaald. 

Er wonen veel kleine kinderen rondom het hof. Graag nieuwe speeltoestellen 

plaatsen. 

 

Niet akkoord. Er komen geen 

nieuwe speeltoestellen. Er is 

voldoende speelgelegenheid in 

de nabije omgeving. 

22. Doddegrasweg  Hoek Doddegrasweg/Gipskruidweg (oneven nummers). Regelmatig parkeren 

auto’s met de neus over de stoep, terwijl de haag van het hoekhuis 

Gipskruidweg ook overhangt. Gevolg erg smalle stoep, je kunt er met je fiets 

aan de hand/kinderwagen/scootmobiel amper of niet door. 

 

Akkoord. We vervangen het 

plantsoen. 

23. Doddegrasweg  Lichtmast hofje Doddegrasweg –Borstelgrasweg staat niet op tekening. 

Graag nog een extra lichtmast. 

 

Niet akkoord, er komt hier geen 

extra verlichting. Door het 

verwijderen van bomen wordt 

het al lichter. U bent bovendien 

vrij om zelf een lamp al dan niet 

met bewegingsdetector aan uw 

woning te bevestigen. Tip: kijkt u 

eens op veiligalmere.nl voor 

subsidiemogelijkheden. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

24. Dadelklaverstraat A. Bomen in hofje te hoog. Reduceren van 7 naar 3 of i.d. 10 naar 5. 

 

Akkoord. Deze bomen 

vervangen we voor 5 lage 

bomen. 

  B. Auto’s parkeren op gras, hekje aanbrengen? 

 

Niet akkoord. Hier plaatsen we 

geen hekjes. 

  C. Erg druk afsluiten? 

 

Niet akkoord. Hier plaatsen we 

geen hekjes. 

  D. Trottoir gelijk aan openbare weg, kindonvriendelijk.  

 

Nieuwe stenen bij herbestrating.  

 

We kijken naar een technische 

oplossing in overleg met een 

verkeersadviseur. 

 

Niet akkoord. 

  E. Speelgelegenheid met kunstgras. 33 in plan staat blijft zo, vernieuwing is 

wenselijk. 

 

Niet akkoord. Deze 

speelgelegenheid is nog 

voldoende van kwaliteit. 

  Bordjes honden aangelijnd in Koggepark. 

 

Het Koggepark valt buiten het 

groot onderhoud. 

  Veel last van zaden van de bomen in huis. 

(+ bijlage) 

 

Akkoord. Deze bomen 

vervangen we voor 5 nieuwe 

bomen. 

 



 

  12 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

25. Dadelklaverstraat Spelen: Speelhofje 33 meer speeltoestellen ! 

 

Niet akkoord. 

  Bomen: Hofje Cypergrasweg-Zoutgrasstraat-Dadelklaverstraat- 

Helmgrasveld bomen of weg of uitdunnen. Terug: Boom 146-348-244-166-

231/info z.o.z. 

 

Akkoord. Zie melding 24, vraag 

A 

  Verlichting: Extra verlichting in hofje (Cypergrasweg-Dadelklaverstraat-

Zoutgrasstraat)  

Oversteek Cypergrasstraat – Helmgrasveld zicht verbeteren. 

 

Niet akkoord. Zie melding 23. 

 

Akkoord 

  Verkeer: Fietspad Dadelklaverstraat langs park richting Noorderplassen 

afsluiten. 

Verkeer 

 

26. Dadelklaverstraat A. Bomen in het hof veel te hoog. 

 

Akkoord. Zie melding 24 A 

  B. Auto’s parkeren elke dag op het Koggepark gras. 

 

Tijdens de uitvoering kijken we 

hier naar. 

  C. De Dadelklaverstraat is veel te druk. Het fietspad moet afgesloten worden 

zoals het vroeger beloofd en gepland was. 

Verkeer 

 

  D. Geen onderscheidt tussen weg en stoep (zijn gelijk) 

 

We zoeken naar een oplossing. 

  E. Nieuwe speeltoestellen op het hofje (33). 

 

Niet akkoord. 

  F. Vluchtheuvels te laag. 

 

Akkoord. Deze herstraten we 

opnieuw waardoor ze weer op 

niveau komen. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

27. Dadelklaverstraat Dadelklaverstraat (tussen Cypergrasstraat en Tuinkruidenpad)  

Verkeersoverlast 

1 doorgang van Hoge Ring naar 

a sportvelden 

b Mossenwijk 

c industrie en winkels aan Markerkant en in omgekeerde richting. 

Dit levert gevaarlijke situaties op: het trottoir wordt gebruikt als auto’s elkaar 

passeren (spelende kinderen op het trottoir). Grote vrachtwagen kunnen 

moeilijk de bocht nemen vanwege de lengte. Er wordt soms een lantaarnpaal 

geraakt. Moet dan weer gerepareerd worden.  

Oplossing: Doorgang over het fietspad/Tuinkruidenpad afsluiten. Dit was al 

heel lang de bedoeling maar wisselende wijkmanagers geven dit kennelijk 

niet door. Trottoir verhogen. Dit was reeds toegezegd voor 2012 door een 

wijkmanager.  

 

Verkeer  

  Opmerking; afsluiting van het fietspad is gewenst voor de veiligheid. Door het 

in gebruik nemen van het Koggepark zullen meer kinderen de weg 

oversteken. Geen auto’s parkeren op het grasveld. Dit belemmert het uitzicht 

bij het oversteken.  

 

Verkeer  

  In het najaar veel bladoverlast door de vele bomen.  

 

Akkoord. Zie melding 24 A 

  Loslopende honden op het veld waar ze aangelijnd moeten zijn. ’s Avonds 

schreeuwen als ze niet komen.  

 

Dit valt niet onder groot 

onderhoud.  

  Dan nog een opmerking over het parkeren bij het voetbalveld en Van 

Rheenen. Het fietspad wordt door auto’s bereden om ze vervolgens op de 

grasstrook te zetten. Als fietser en wandelaar moet je er echt uitkijken. De 

sloot evenwijdig aan de velden is bezaaid met troep (liggen flessen, 

chipszakken en drinkkartons). 

 

Er wordt bij een andere afdeling 

van de gemeente gewerkt aan 

een nieuw parkeerplan/ 

ontsluiting van het sportpark. 

28. Dadelklaverstraat Lichtmast mag blijven staan maar wordt wel omver gereden. 

 

Akkoord, deze kunnen we nog 

iets opschuiven. 

29. Dadelklaverstraat Speeltoestel op het pleintje/hofje (zitbankje)  

 

Niet akkoord. 

  Stoeptegels met logo verboden honden die niet op de stoep mogen poepen. 

 

Niet akkoord. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 

  Groen naast ons huis lage struik/beplanting 

 

Akkoord. 

  Gras tussen de stoeptegels zijn slecht onderhouden.  

 

Na het groot onderhoud 

verandert dit. 

  Weg doorgang doodlopend maken. Want het verkeer is te gevaarlijk.  

 

Verkeer  

  Honden hun eigen uitlaatplek en niet zoals nu op de wandelroute van het 

toekomstige park. 

 

Zie hondenkaart. 

  Graag boom 328 op de hoek van de straatkant. 

 

Akkoord. Dit wordt een 155, 

witte Meidoorn. 

  Als ik de grond niet naast mijn huis kan kopen zou ik het na de renovatie in 

eigen beheer willen hebben. Want het onderhoud die de gemeente de 

afgelopen 3 jaar daar heeft gedaan is zo slecht dat ik het zonde vind dat het 

straks weer zo slecht er uit komt te zien. 

 

Akkoord dit geven we door aan 

Ans Baij. 

30. Cypergrasweg Als herbeplanting op Cypergrasweg graag Lindebomen. Hofje  

Borstelgrasstraat nieuwe en meer speeltoestellen. 

 

Niet Akkoord, er komt nr. 155 

meidoorns. 

Niet akkoord. 

31. Cypergrasweg - Af en toe racebaan in de straat, kan daar wat aan gedaan worden. 

 

De drempels bestraten we 

opnieuw. 

  - In hofje geëgaliseerd worden door gras? 

 

Akkoord. 

  - Meerdere speeltoestellen voor kleine kinderen. 

 

Niet akkoord. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
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  - Meer verlichting in hofje. 

 

Niet akkoord, er komt hier geen 

extra verlichting. Door het 

verwijderen van bomen wordt 

het al lichter. U bent bovendien 

vrij om zelf een lamp al dan niet 

met bewegingsdetector aan uw 

woning te bevestigen. Tip: kijkt u 

eens op veiligalmere.nl voor 

subsidiemogelijkheden. 

  - De fietspaden om het blok huizen wordt als autoweg gezien.  

 

Niet akkoord. Dit passen we niet 

aan. 

  - Boomnummer 155 

 

Akkoord. 

32. Cypergrasweg Wij hopen dat de bomen (Kamgrasstraat) dit jaar weggaan. De bomen staan 

heel dicht bij ons huis. Ook i.v.m. komende winterstorm 

 

Akkoord. Deze bomen staan op 

de nominatie om gekapt te 

worden. 

  Graag hondenpoep bakken voor het park plus eventueel verlichting. 

 

Niet akkoord. 

33. Cypergrasweg  De snelheid in de straat ligt er hoog, in het midden t.h.v. nr. 15 een 

versmalling of drempel o.i.d. om de snelheid er uit te halen. Er dienen 

maatregelen genomen te worden alvorens er gehandhaafd kan worden geeft 

de wijkagent aan. 

 

Niet akkoord. 

  Meer parkeerplekken, 3 extra is niet toereikend. De parkeerplekken aan de 

overkant van nr. 23 kunnen uitgebreid worden. Iets minder groen/heggen. 

 

Niet akkoord. 

  I.p.v. boom nr. 504 in de straat nr. 155.  

 

Akkoord. 

  Het hofje (nr 33 spelen) inrichten met speeltoestellen voor kleine/jonge 

kinderen. Er komen bij meerdere huishoudens kinderen”nieuwe” aan. B.V. 

een wiebelkip, met behoud van glijbaan en rekstok. 

 

Niet akkoord. 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 
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  I.p.v. 2 lantaarnpalen in het hofje minimaal 4, op iedere hoek een lichtpunt. 

 

Niet akkoord. 

  De fietspaden om ons heen worden als autoweg gezien en gebruikt. Fietsers 

kunnen er niet veilig fietsen. 

 

Handhaving zal hier extra 

controleren. 

  Het groen t.h.v. de T-splitsing met Dodde- en Cypergrasweg zorgt voor 

onoverzichtelijke situaties bij het inrijden van de wijk, wanneer het groen 

onderhoud nog gedaan moet worden.  

 

Akkoord, dit richten we compleet 

nieuw in.  

  Bij Dadelklaverstraat extra parkeervakken i.v.m. blokkeren weg, (staan nu in 

het groen.) 

 

Niet akkoord. We kijken hier 

tijdens de uitvoering naar. 

34. Cypergrasweg Ze rijden bij ons stukje voor tussen de drempels behoorlijk hard of daar 

misschien nog iets mee gedaan kan worden? 

 

Akkoord. De drempels worden 

opnieuw bestraat, 

  Er worden bij ons veel nieuwe kinderen geboren in ons blok, zou wel fijn zijn 

als er wat meer speeltoestellen voor kleine kinderen bij komen bijv. alleen 

een wiebelkip. 

 

Niet akkoord. 

  Of er parkeerplekken langs de Dadelklaverstraat kunnen komen? Zodat er 

meer plekken vrij komen in de Cypergrasweg. 

 

Dit bekijken we tijdens de 

uitvoering. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  Meer verlichting op het hofje er staan nu 2 lantaarnpalen, het zou fijn zijn als 

er op iedere hoek er 1 kwam te staan. 

 

Niet akkoord, er komt hier geen 

extra verlichting. Door het 

verwijderen van bomen wordt 

het al lichter. U bent bovendien 

vrij om zelf een lamp al dan niet 

met bewegingsdetector aan uw 

woning te bevestigen. Tip: kijkt u 

eens op veiligalmere.nl voor 

subsidiemogelijkheden. 

  Hofje glad trekken, het is een hobbelpark. 

 

Akkoord. 

  In plaats van boom nr. 504 boom nr. 155. 

 

Akkoord. 

35. Cypergrasweg  Parkeerplaatsen naast Cypergrasweg 23 opschuiven richting Cypergrasweg 

( ongeveer 5 m.) i.v.m. aanvraag tuinvergroting Cypergrasweg 23. 

 

Niet akkoord. 

36. Cypergrasweg In het stukje groen tegenover Cypergrasweg 23 voorkeur voor boom nr. 155 

(witte Meidoorn). 

 

Akkoord. 

37. Cypergrasweg  De boom achter mijn huis staat schuin boven mijn schuur. Ik heb daar heel 

veel last van (geen licht/zon alle dagen regen deze tijd) en zou die boom 

graag verwijderd zien. 

 

Akkoord. Deze boom wordt 

verwijderd. 

  Betere verlichting met name richting stoep. 

 

Niet akkoord, er komt hier geen 

extra verlichting. Door het 

verwijderen van bomen wordt 

het lichter. U bent bovendien vrij 

om zelf een lamp al dan niet met 

bewegingsdetector aan uw 

woning te bevestigen. Tip: kijkt u 

eens op veiligalmere.nl voor 

subsidiemogelijkheden. 
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  Bij veel regenval staat het halve hofje en bestrating onder water. 

 

Het hofje wordt herstraat. 

38. Cypergrasweg Verlichting geeft geen licht naar achteren. 

 

In de wijkontsluiting komt extra 

verlichting. 

39. St. Janskruidplantsoen In groenstrook voor onze woning wordt i.v.m. te weinig parkeerplekken 

geparkeerd. Gevolg: groenstrook veranderd in blubberstrook. Ondanks extra 

ingetekende parkeerplekken in planning verwacht ik geen verandering. Optie: 

parkeervakken realiseren aan de kop z’n kant van de groenstrook. Zie 

tekening. Hebben bewoners van de omliggende straten geen last van en qua 

loopafstand hetzelfde als groenstrook voor onze deur. 

 

Niet akkoord i.v.m. 

hoofdstructuur groen en ingang 

park. 

40.  St. Janskruidplantsoen  Graag meer parkeervakken, nu onvoldoende. Suggestie: parkeervakken en 

groenstrook langs doorgaande weg St. Janskruidplantsoen en Fluitekruid 

tegenover speelveld. 

 

Niet akkoord. 

41. St. Janskruidplantsoen  Hondenuitlaat. Wat zijn de mogelijkheden om een verbodzone van het St. 

Janskruidplantsoen te maken? De groenstrook wordt nu als uitlaatstrook 

gebruikt (even kant). Tel.nr. staat op reactieform. 

 

Niet akkoord. 

42. Kweldergrasveld  1. Containerplaats Doddegrasweg/Kweldergrasveld verplaatsen naar 

Doddegrasweg tussen het talud.  

 

Akkoord. 

  2. Lantarenpaal aan einde van de brandgang achter KW nr. 3 staat in de 

weg. Kan deze een stukje op zij zodat ze niet meer met de grasmaaimachine 

tegen de schuur rijden. 

 

Akkoord. 

  3. Achter KW nr. 9 staan hele hoge struiken. Van ons mogen deze weg of 

s.v.p drastisch snoeien. S.v.p. de nieuw te plaatsen bomen verder weg 

plaatsen van de tuin zodat we niet weer in de schaduw zitten. 

 

Akkoord. We vervangen de 

beplanting en de bomen komen 

centraler in het hofje. 

43. Kweldergrasveld  Nieuwe bomen in de binnentuin. Voorkeur: geen sierkers. Wel: Zilverlinde. 

 

Deels akkoord. Nieuwe bomen 

(rode meidoorn) 
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44. Kweldergrasveld -Betere verlichting 

- Meer parkeerplaatsen 

 

 

 

- Fietspad of niet, niet beide bomen, deel weg, nieuwe kleiner. 

 

Niet akkoord. 

De nieuwe parkeerplaats 

bevindt zich aan de 

Pampagrasstraat en 

Doddegrasweg. 

2 bomen achter nummers 3, 5 

en 7 gaan weg en hier komen 

geen bomen terug. Wel komen 

er bomen in hofje terug centraal 

gelegen. 

45. Kweldergrasveld  Wij wonen aan het fietspad. Zodra het winterseizoen begint, wordt het paaltje 

voor de strooiwagens verwijderd. Hierna rijden er voortdurend auto’s op het 

smalle fietspad. Graag zou ik zien dat het fietspad eventueel smaller wordt en 

het asfalt rood om duidelijk te maken dat er niet met auto’s gereden mag 

worden. 

 

Niet akkoord. Er komen geen 

fysieke aanpassingen, er wordt 

extra gehandhaafd. 

46. Zoutgrasstraat  De bestrating aan voorkant ophogen maar er moet een schot komen bij 

schuur want de bestrating zakt weg. Verhoging drempel.  

 

Dit bekijken we in de uitvoering. 

  Bomen in het hof (de berken) verwijderen (vervangen kleine boom) heb 

zomers geen zon. 

 

Akkoord. Zie melding 24A 

  Graag nog een speeltoestel bv. schommel. 

 

Niet akkoord. 

  Graag verlichting nu  2 dan 3. 

 

Niet akkoord, er komt hier geen 

extra verlichting. Door het 

verwijderen van bomen wordt  

het al lichter. U bent vrij om zelf 

een lamp al dan niet met 

bewegingsdetector aan uw 

woning te bevestigen. Tip: kijkt u 

eens op veiligalmere.nl voor 

subsidiemogelijkheden. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

47. Zoutgrasstraat Graag de bomen op het hofje weg. Wij hebben geen zon en geen licht meer. 

Iedereen gooit er zijn rotzooi in in de winter. Horen wij ze praten maar zien 

niemand. Maak er een mooi veld van voor de kinderen. Er zijn nog genoeg 

kleintjes bij ons. 

 

Akkoord, de bomen worden 

verwijderd. 

  Containers niet meer in de brandgang. Zet ze op het grasveld daar is genoeg 

ruimte. 

 

Stadsreiniging kijkt naar een 

oplossing. 

  Meer parkeerruimte. 

 

Niet akkoord. 

  Gras op het hofje. De grasmaaiers komen maar er ligt haast geen gras. 

 

Door het verwijderen van de 

bomen komt er ook meer licht 

en gaat het gras groeien.  

48. Zoutgrasstraat Alle hoge bomen weg uit het hofje. Ze nemen alle zon weg. Iets laags nog 

wel terug, een prunus of zo. (348) 

 

Akkoord. 348 komt terug. 

  Misschien wat langsparkeerplaatsen in de groenstrook in de Zoutgrasstraat. 

Nu staan de auto’s in het gras. 

 

Niet akkoord. De groenstrook is 

hoofdgroenstructuur. 

49. Zoutgrasstraat Meer parkeerplaatsen ! 

 

Niet akkoord i.v.m. veiligheid en 

hoofdgroenstructuur. 

50. Zoutgrasstraat  Het hofje opruimen. Bomen weg, minder zon. 

 

Akkoord. 

  Speeltje voor de kinderen plaatsen. 

 

Niet akkoord. 

  Meer verlichting ook in de zijpaden (stegen).  

 

Niet akkoord. Er staan 2 

lichtmasten in het hofje. De 

stegen zijn van de bewoners. 

  Meer parkeerplaatsen.  

 

Niet akkoord. 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 
Actie Reactie 
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  ’s Nachts meer verlichting. Veel te donker onder al die bomen daarom de 

bomen verwijderen. 

 

Akkoord. 

51. Zoutgrasstraat Wij hadden een plantenbak voor de schuren (naast de opritten) van nr. 44 en 

nr. 46 staan. Buurt vond het prachtig. Moesten weg van handhaving ! Graag 

weer terug om parkeeroverlast tegen te gaan, in eigen beheer ! 

 

Niet akkoord. 

  Doorgang blokkeren Zoutgrasstraat busbaan veel sluipverkeer. Paaltjes 

graag, rijden nu het gras kapot. 

 

Verkeer Wordt bekeken door afdeling 

verkeer. 

52. Scherpgrasstraat Allereerst veel succes bij de uitvoering. Wij zouden graag een anti-parkeer 

voorziening (paaltje v.v. reflectoren o.i.d.) “hebben” op de hoek van de 

Scherpgrasstraat met de Lintgrasstraat. Ondanks een extra parkeerplaats 

voorzien wij parkeren op het trottoir zoals nu ook al gebeurd. In de buurt 

wonen visueel gehandicapten mensen: levensgevaarlijk !! 

 

Niet akkoord. 

53. Scherpgrasstraat  Aan zijkant van ons huis worden 4 parkeerplaatsen aangebracht. Nu zijn dit 

er drie. Ik verwacht dat nu de zij uitgang voor de deur geblokkeerd gaat 

worden. Mede door het ontbreken van een (lp) voetpad ter plaatse. Indertijd 

zijn afspraken gemaakt met het RIJP hierover gemaakt. 

Ik ben bereid een toelichting te doen als oud bestuurslid van de 

bewonersvereniging. Gaarne ook aandacht voor de renovatie van het 

plantsoen (naast Scherpgrasstraat) 

 

Er blijven 3 parkeervakken. 

De lichtmast verplaatsen we nog 

iets. 

 

Het plantsoen richten we 

opnieuw in. 

54  Helmgrasveld  Wil graag dat de bomen in het hofje verwijderd worden zodat er wat meer 

licht in het hofje komt. Bomen zijn erg groot en er staan er teveel. 

 

Akkoord. Er komen wel kleine 

nieuwe bomen terug. 

55. Helmgrasveld Hoge bomen weg in het hof. Wel graag een aantal nieuwe bv.: 348-146-328. 

 

Akkoord. 

  Grasveld vervangen is modder/voetbalveld 

 

Akkoord. 

  Meer parkeerplaatsen – vaak dubbel geparkeerd. Levert gevaarlijke situaties 

op. 

 

Niet akkoord. 

  Palen op het fietspad vaak lang naar beneden (weken). 

 

Dit is vanwege de strooiroute. 
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56. Helmgrasveld Graag meer parkeerplaatsen, nu rondjes rijden, op stoep parkeren, gras 

parkeren Helmgrasveld – Zougrasstraat.  

 

Niet akkoord, vanwege te weinig 

ruimte. 

  Groen mag weg, veiliger. Toppen bomen hofje achter Helmgrasveld géén 

zon in achtertuin. Reeds 2002 afgesproken, niet gebeurd. Na plan 

buurtplatform in samenspraak met stadsdeelmanager. 

 

Akkoord. 

Bomen gaan weg en er komen 

nieuwe, kleinere bomen terug. 

  Fietspad wordt gebruikt als autoweg. Beter Gipskruidweg doortrekken naar 

Distelweg en dan overgang Dadelklaverstraat die smal is dicht. 

 

Verkeer  

57. Lintgrasstraat 1 Kruising voorzien van ophoging (Doddegrasweg/Lintgrasstraat) 

 

Niet akkoord. 

  2 Speelveld St. Janskruidplantsoen voorzien van voetbalveldje. 

 

Niet akkoord. Er is voldoende 

voetbalgelegenheid in de buurt. 

  3 Groenstrook deels kopen naast het huis (Lintgrasstraat 1) 

 

Tuin-

vergroting 

Geven we door aan bureau 

tuinvergroting 

58. Lintgrasstraat Fijn dat er veel groen blijft en wat er vervangen wordt niet te klein is. 

 

Dank ! 

59. Lintgrasstraat Extra parkeerplekken bij groenstrook St. Janskruidplantsoen 

 

Niet akkoord. 

60. Lintgrasstraat Wij hebben gezien dat er bomen worden verwijderd op het speelveld bij het 

St. Janskruidplantsoen. Wij zouden het op prijs stellen als de bomen naast 

ons huis ook verwijderd worden (dus 2 à 3 bomen). Staan te dicht op 

erfgrens.  

 

Akkoord. Bomen naast huis 

gaan weg. 

  Prullenbak op het speelveld is dat mogelijk? 

 

Niet akkoord. 

  Een paar extra parkeerplaatsen langs het St. Janskruidplantsoen zou mooi 

zijn. Liefst tegenover het speelveld. Gemiddeld staan er 6 wagens in het gras 

aan het St. Janskruidplantsoen. 

 

Niet akkoord. 
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61. Kamgrasstraat Graag de groenstrook aan het hofje prikvrij planten. 

 

Akkoord. 

  Speeltoestellen speelplek 29. Graag vernieuwde speeltoestellen. Een 

hinkelbaan op de grond. Kids willen graag: 

-schommels 

- draaimolen 

- glijbaan 

 

Deels akkoord. Een hinkelbaan 

is akkoord. Het duikelrek wordt 

vernieuwd. Er komen geen 

toestellen bij. 

62. Kamgrasstraat Fijn dat er wat gebeurd. Leuke opzet. Bomen in de Kamgrasstraat gerooid 

gaan worden. Veel succes. 

 

Dank ! 

63. Raaigrasstraat 1 Graag voor garage Raaigrasstraat 28 duidelijke opgang/inrit garage. Nu is 

gewoon openbare weg en staat er altijd wel iemand voor mijn garage zodat ik 

hem niet kan gebruiken.  

 

Dit bekijken we in de uitvoering. 

  2. Bij werkzaamheden graag rekening houden met gebruik scootmobiel 

vanuit zijdeur van berging Raaigrasstraat 28. 

 

Bij werkzaamheden kunt u 

contact opnemen met de 

toezichthouder om hierover 

afspraken te maken. 

  3. Herstelt de gemeente ook de schade die in mijn tuin is ontstaan als gevolg 

van woekerende boomwortels. O.a. gedeelte van het terras? 

 

Niet akkoord. 

64. Hooigrasveld Graag uitbreiding van parkeerplaatsen rond woonhuis 7-38 Hooigrasveld.  

Mogelijk ook extra parkeerplaatse op groenstrook aan Cypergrasweg 

tegenover nr. 38.  

 

Niet akkoord. 

  Bij speelplaats nr. 30 boom voor woonhuis huisnr. 11 en 9 ver weg plaatsen 

(dus niet direct aan achtertuin). 

 

Akkoord. De bomen komen op 

voldoende afstand van de 

erfgrens. 

65. Wollegrasweg Ik heb een eigen bedrijf (dierenwebshop) veel in en uitladen. Graag tijdens 

werkzaamheden van uw kant, graag de gelegenheid dat ik vanaf de weg kan 

in- en uitladen, d.m.v. een plank. 

 

U kunt hierover nadere 

afspraken maken met de 

toezichthouder tijdens de 

werkzaamheden. 
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66. Bonenkruidstraat Wij wonen aan het hofje van de Bonenkruidstraat nr 1,3,5,7,9,11 en 13. Wij 

hebben dit huis gekocht voor de zon in de tuin, nu hebben wij vanaf half vier 

bijna geen zon meer, dat vinden wij heel erg. 

1 Op het hofje staan veel te grote hoge bomen, die mogen van ons weg. 

2 Daarvoor in de plaats misschien een paar kleinblijvers. 

3 Graag speeltoestellen voor de kleine kinderen. Nu hebben ze helemaal 

niets. 

 

Deels akkoord. 

De bomen gaan weg, er komen 

3 bomen terug midden in het 

hofje.  

Niet akkoord, er zijn voldoende 

speelgelegenheden in de 

omgeving. 

67. Bonenkruidstraat  Heb liever een beukeboom in de straat. 

 

Akkoord. Er komt een smalle 

rode beuk. 

68. Struisgrasstraat Tussen Struisgrasstraat en Kweldergrasveld plantsoenvakken tussen bomen. 

Tussen Struisgrasstraat en Trilgrasstraat plantsoenvakken vervangen door 

haag. 

 

Akkoord. 

69. Beemdgrasstraat Invalideplaats weg naast school.  

 

Volgens de wet- en regelgeving 

is dit verplicht binnen openbaar 

gebied. 

  3-tal bomen weg i.v.m. wortelopdruk. Vallende kinderen en bladeren.  

 

Akkoord. Eén boom (een grote 

plataan) terug in bak. 

  Fietsenstalling voor de busbaan: staan nu op het schoolplein. Of hekwerk er 

omheen zodat het een besloten terrein is, maar liever openbaar/semi-

openbaar. 

 

Dit bespreken we met de school. 

70. Mannagrasstraat Geen herbeplanting van bomen maar extra parkeergelegenheid in de 

Mannagrasstraat.  

 

Er komen in de 

Lintgrasstraat/Doddegrasweg 8 

parkeerplekken terug.  

  Langs fietspad voetbalvelden staan en rijden op zaterdag auto’s op het 

fietspad/grasstrook ! Gevaarlijke situatie wanneer je daar fietst met kinderen. 

 

Dit valt buiten het groot 

onderhoud.  
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 Nagekomen MRS-melding 

via Ans 

 

 

 

71. Gipskruidweg  
Ze heeft erg veel last van het voetballen op het plantsoentje en de bal komt 
steeds tegen haar schutting en in haar tuin. Ze zit niet prettig in haar tuin. ze 
heeft gehoord dat er bij het grootonderhoud volgend jaar een haag om het 
plantsoentje gebouwd wordt en ze wil die haag ook bij haar voor de 
schutting komen te staan. Of een voetbalkooi. 

 

 

Deels akkoord. We planten een 

haag. 

Er komt geen voetbalkooi. 

72. Scherpgrasstraat  

Door omstandig heden ben ik niet in de gelegenheid geweest de 
bijeenkomsten bij te wonen maar hoop van harte mijn wensen kenbaar te 
mogen maken. 
 
 
Ik zou graag de volgende punten willen voorleggen 
 
1e de straat Scherpgrasstraat is bij oprichting geen rekening gehouden met 
voetpaden langs de huizen (deze zijn door activiteit buurt bewoners en 
gemeente toch gerealiseerd) 

 

 

 

 

 

 

Deze worden opnieuw bestraat. 

  

2e De parkeerplaatsen in de Scherpgrasstraat (en omgeving )zijn 
onvoldoende(4 bewoners hebben zelfs geen parkeer plaats voor hun deur . 
deze parkeren dan hun auto aan de rand van het voetpad zodat ook daar 
weer bijna net niet meer doorheen kan rijden . Deze wijk is niet voor zovele 
auto's gemaakt maar tijden veranderen de meeste huishoudens hebben 2 of 
meerdere auto,s of bezitten caravan /boot.Parkeerplaatsen worden daardoor 
langdurig in gebruik genomen en bewoners maken van de openbare 
parkeerplaatsen hun eigendom. 

 

 

Niet akkoord. Er komen 8 

parkeerplaatsen aan de 

Doddegrasweg/Lintgrasstraat.  

  

3e De meeste parkeerprobleem leveren vaak in de avonduren en weekenden 
overlast vooral aan het overige verkeer op de hoek van de Scherpgrasstraat 
17 daar staan auto,s regelmatig zover uit de stoep of zo kort op de bocht dat 
overige auto,s nauwelijks fatsoenlijk de bocht om kunnen . 

 

Niet akkoord. Er komen 8 

parkeerplaatsen aan de 

Doddegrasweg/Lintgrasstraat. 
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4
e
 Doordat sommige auto’s die geen plaats meer kunnen vinden deze 

neerzetten op de groene strook langs het fietspad. Soms half op de weg en 
grasstrook zo kort op de weg geparkeerd dat het openbare fietspad daar echt 
hinder van heeft doordat het toch vrij donker is.  
De op de hoek van de rijweg parkeerplaats scherpgrasstraat no 17 heeft altijd 
een betonnen paal gestaan. Deze is om onduidelijke reden verwijdert (op 
deze plek div liggen nu vreemde klinkers) verzoek om paal weer in ere te 
herstellen daar men dan ook geen auto’s of andere voertuigen meer kan 
plaatsen en de bocht vrij houd. 
 
Voorstel bij herinrichting. 
Verzoek tot het realiseren van enkele parkeerplaatsen tegenover 
Scherpgrasstraat perceel 17. Het aldaar gelegen z.g. bos perceel is nog 
ruimte genoeg over voor zeker 4 of meerdere parkeer plaatsen. 
Dwangmatige palen in de grasstrook om parkeren te ontmoedigen.  

 

Akkoord. Er komt een paaltje bij 

de hoek van het fietspad en 

paaltjes in de bocht . 

 

 

 

 

Niet akkoord. Er komen 8 

parkeerplaatsen aan de 

Doddegrasweg/Lintgrasstraat  

  

5e Verwijderen van 2 bomen in de openbare groenstrook en wel langs het 
perceel Scherpgrasstraat 18 en gelegen fietspad .Vooral de bladeren en de 
daardoor ontstane gladheid zou dat enorm schelen 
Tevens is de boom die naast persceel 18 staat in de afgelopen 30 jaar erg 
gegroeid in de breedte waardoor takken reeds bij geringste wind de dakgoot 
raakt en dat best hinderlijk is in de avond uren . 

 

Akkoord. Deze verwijderen we. 

  

6e Afval van tuininrichtingen in het openbare groen. 
Door vele bewoners in en om de scherpgrasstraat en de bewoners van het 
bedrijven terrein () vooral de bewoners gelegen aan bedrijventerrein Freezers 
plaats die aan de bosstrook wonen hebben de gelegen afvoer water geul 
gedeeltelijk gedicht met div afval zoals zand aarde grind en zelfs tegels 
klinkers is deze geul bijna gedicht . 
Dan langs deze geul gelegen bosrand is zoveel tuinafval gedeponeerd at 
zeker nu door de begroeiing er op dat er niet meer overheen gekeken kan 
worden . 
Ik denk zelf dat daar zeker 3 vrachtwagen van 10 kuub vol aan troep ligt 
 
Voorstel aan gemeente omwonende daarop te attenderen of te waarschuwen 
en dat handhaving hierop gevolgd kan worden 

 

Dit geven we door aan 

handhaving. 
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Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking 
 

Actie Reactie 

  

7e Fietspad palen 
 
 
Div jaren doe ik pogingen (zo ook afgelopen periode 24 nov) voor de 
zoveelste x verzocht deze palen na de winter periode retour te zetten dit 
omdat het door bewoners en vreemde bezoekers/ bezorg diensten al 
doorgaande weg word gebruikt . 
Dit is vooral zomers niet alleen hinderlijk vanwege dat al je je tuin uit loopt ze 
bijna de vouwen uit je broek worden gereden . 
Ook omdat de bomen en struiken daar zo dicht op elkaar staan de uitlaat 
gassen van deze niet voldoende kunnen worden afgevoerd .Dat je vaak niet 
eens behoorlijk als je in de tuin zit naar binnen wordt gedreven en de 
schuifdeur moet sluiten vanwege de stank overlast die daar dan een tijd blijft 
hangen. 
Krijg dan ook nu weer te horen dat de paaltjes in de winter periode 
weggehaald worden en in de zomer (april terug geplaatst worden . Maar dit 
wordt beslist niet uitgevoerd sterker nog ze hebben de paal die bij het 
fietspad hoek Scherpgrasstraat 18 ook weggehaald ivm de mollen plaag en 
men verzuimd heeft deze weer retour te zetten Dus als paaltje bij het fietspad 
hoek Mannen grasstraat wordt geplaatst men vanaf de scherpgrasstraat toch 
inrijd en men over de openbare groenstrook weer op de Mannen grasstraat 
terecht komt . Wat ik wil aangeven dat de paal op de hoek Scherpgrasstraat 
ook voor de veiligheid weer retour gezet zou moeten worden Dit ook mede 
dat de achter om van de scherpgrasstraat en Mannen grasstraat er ook op 
uitkomen en de kinderen die daar uitlopen zich niet bewust zijn van de auto's 
die daar geheel niet mogen komen 
 
Mocht een of ander niet duidelijk zijn wil ik met alle plezier bovenstaande 
nader toe te leggen . 
 
 

 

 

 

Akkoord. Dit herstellen we waar 

nodig. 

 


