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Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag wijkschouw werkgroep Verfraaiing Openbare Ruimte
deel 1 en 2
_________________________________________________________________________

Datum en tijd deel 1
25 juni 2015, 14.00
Plaats bespreking
Start Winkelcentrum
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg
- Liesbeth Mos
- Mia Neijman
- Otto Ruts
- André van der Wurff
Onderwerp bespreking
De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen tijdens de wandeling door de wijk
Hogeweij:
- Het opschot bij de boomspiegels is op een aantal plekken vrij hoog. Onder andere
op de Amstellandlaan. André legt uit dat dit nog steeds aan het gewenste kwaliteit
voldoet maar dat de Tomin dit moet bijhouden. Dit zal de komende weken
verwijderd worden.
- Hoek Amstellandlaan-Waarschapsstraat; het plantsoentje zou een opknapbeurt
kunnen gebruiken. Dit is een plek die aanmerking komt voor het lijstje waar ook
participatie een optie is. Komt op de lijst, volgende keer bespreekpunt maken wat de
opties hier zijn.
- De beplanting om de jeu de boulesbaan heen is aan de hoge kant. Deze kunnen
lager gesnoeid worden met het oog op sociale veiligheid. Hiervoor is wel overleg
nodig met de groep die dit daadwerkelijk gebruikt, misschien is de hoge beplanting
juist prettig door het tegenhouden van wind en directe zicht vanaf de weg.
- De trapmuur op het speelveld aan de Waarschapsstraat zou een project voor het
Casparuscollege kunnen zijn. De werkgroep is enthousiast over dit idee, maar dit
moet uiteindelijk wel vanuit de school gesteund en uitgevoerd worden, al dan niet in
overleg met de werkgroep en gemeente.
- Er staat een dood boompje naast de flat Sinnigvelderstraat, t.h.v. Keurstraat. Graag
vervangen.
- Het bankje tegenover de steiger aan de Aquamarin kan verplaatst worden, hier
staan toch alleen maar auto’s voor geparkeerd. Het bankje verderop kan door deze
bank vervangen worden, die is deels kapot. Andre merkt op dat het gebruik van het
bankje tegenover de steiger niet bekend is, als het toch nog altijd een functie heeft,
is het niet nodig het te verwijderen.
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Datum en tijd deel 2
25 juni 2015, 14.00
Plaats bespreking
Start Station NS Weesp
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg
- Otto Ruts
- Marianne Kraai
- Chris Bakker
- Helmo Schuurman (Ymere)
- Elles le Maitre
Onderwerp bespreking
De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen tijdens de fietstocht door de wijk
Noord-West:
- Slootkant bij Trainspotting. Kan hier wat vaker gemaaid worden?
- Veel vuil in de sloot bij de Sportparklaan. Marcel Mahn heeft in het verleden
gezegd dat hij weet wie daarvoor bij Prorail aansprakelijk is.
- Wanneer worden de binnentuinen van de complexen aan de Sportparklaan
opgeknapt door Ymere?
- De lelijke electrakast aan de Sportparklaan. Gemeentegrond, maar van wie is de
kast?
- Speeltuin de Meidoorn. De raad beslist na de zomer over het gebouw. Het
speelterrein ziet er redelijk goed uit. Er ligt een prachtig voetbalveld met hekken.
Een Cruijff Court is hier niet nodig. Verder een grasveld, een speeltuin en een
picknickhoek. Veld staat wel bij hevige regen snel lange tijd onder water.
Werkgroep denkt na over de toekomst van het gebied.
- Jan Prinsstraat. Bij nr. 80 is een boom weggehaald maar geen bestrating meer
teruggekomen. Groot zand gat.
- Iets verderop: een dode boom
- Hoek H.Roland Holsstraat / Jan Tooropstraat, ook een groot zand gat, waar ooit
een boom heeft gestaan. Mensen kunnen hier makkelijk struikelen in het donker.
- Slauwerhoffstraat tegenover nr. 18. Er staat zoveel onkruid dat de oorspronkelijke
struiken niet meer groeien en zichtbaar zijn.
- Strook Gemeenschapspolderweg bij de tennisbaan is pas gedaan. Ziet er prima
uit!
- Kastanjelaan nr. 17. Riolering als langere tijd kapot. Nu in de zomer stinkt dit.
- Rembrandt van Rijnstraat ter hoogte van nr. 121. Er staat een erg lelijke kast van
UPC. Deze is half open aan de onderzijde. Is dit gevaarlijk voor spelende
kinderen? Moet UPC/Ziggo worden aangeschreven?
- Is het mogelijk het groot hoefblad voor de bankjes bij de Nijhoffstraat, ter hoogte
van de W. de Merodestraat weg te halen, zodat ouders met kinderen bij de oever
van de vijver kunnen komen?
- Hoek Parlando, Jan Tooropstraat/Herensingel: om een put heen is de grond
helemaal verzakt. Al sinds 2011!!
- Bankjes bij het beeld bij Parlando worden heel veel gebruikt. Deze moeten als
eerste worden opgeknapt.
- Binnentuinen Schildersbuurt: worden door Ymere werkelijk schitterend opgeknapt.
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Het geheel wordt erg mooi.
Frans Halsstraat aan het eind bij nr. 12/14: grote bak van bielzen om de struiken
heen is helemaal afgebrokkeld.
Frans Halsstsraat bij nr. 20. Boomwortels duwen de weg helemaal omhoog bij de
parkeerplaatsen.
De zonnewijzer op de hoek van de Rembrandt van Rijnstraat: dit is een blikvanger
op de entree rijroute Weesp. Kan hier in het voorjaar wat extra beplanting om
heen?
De perken op de Breitnerlaan lenen zich bij uitstek als ‘opleukplek’, voor het
planten van bollen of wat kleurige struiken. Cindy laat weten dat er eerst een
besluit moet worden genomen in het najaar over de bomen aldaar.
Plataanlaan/hoek Papelaan: ook een groot doorrijgebied door Weesp. Kunnen
daar wat bollen of vaste planten worden geplant? Eén van de paaltjes bij het
olifantenpadje op de hoek is weg. Er stonden er eerst twee.
Buitenhof: schuurtje bij de entree is lelijk. Bord ‘verboden toegang’. Is dit geen
openbare weg? Elles zal dit navragen.
Chris vraagt wie de contactpersoon is voor de werkgroep Verfraaiing Openbare
Ruimte in Zuid en Aetsveld. Elles zal hem de verslagen en het schouwverslag
doen toekomen.
Helmo toont de app Buiten Beter. Een app voor buitendienstmedewerkers met
een goed meldsysteem. Elles zal dit onder de aandacht brengen bij Stadsbeheer.
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