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Bolwerk, pleintje schuin links achter de ingang van de sporthal Aetsveld,
achterzijde dokterspraktijk:
Bomen langs de sporthal geven schaduw op de voortuinen aan de overzijde van het
parkeerterrein. Bomen staan ver genoeg van de huizen af. Hier wordt niets aan
gedaan door de gemeente. Bomen hebben hun top bereikt, zullen niet veel meer
groeien.
De heg rond het speeltuintje is zeer rigoureus gesnoeid. De hulst is helemaal
afgezaagd. Cindy zal nagaan wat er gebeurd is. De struiken zullen waar nodig
worden aangevuld. In overleg met de bewoners zal worden vastgesteld dat de Tomin
groep alleen nog het gazon onderhoudt. De rest doen de omwonenden.
Eventueel kan bij het nieuwe speelruimteplan in het najaar de samenstelling van de
speeltoestellen nog eens onder de loep genomen worden, gebaseerd op de leeftijd
van de omwonende kinderen.



Bastionweg 10
Aan de achterzijde van de woning links aan de wegkant hangt de heg van de
bewoner helemaal over de weg bij het poortje naar de Schans. Geeft een gevaarlijke
situatie. Elles zal dit melden aan Mariëlle, dan kan Ymere deze bewoner
aanschrijven.



Plantsoentje de Schans
Plantsoentje is rustig, maar verpauperd. Bankje moet worden geschilderd.
Evt. speeltoestel plaatsen. Wel opletten met inrichting: geen hangjongeren
aantrekken!
Cobi zal ik de zomermaanden via een formulier de wensen van de omwonenden
inventariseren, alsmede wie bereid is mee te helpen aan het onderhoud van het
plantsoentje



Algemene opmerking: Veel opschoot rond de bomen, overal in de wijk. Is niet goed
voor de bomen. Soms staan er hortensia’s geplant aan de boomwortels
(Wiefferingdreef).



Wiefferingdreef, achterkant van Bolwerk.
Bomen geven ook daar veel schaduw. Takken kunnen bij storm afwaaien en op
auto’s vallen.
Hetzelfde verhaal als aan de andere kant: gemeente gaat niet snoeien. Bomen
hebben hoogste punt bereikt. Kandelaberen gebeurt alleen in geval van nood. De
bomen worden daar te kwetsbaar van en het evenwicht van de boom wordt
verstoord.



Gemeentetuin tegenover de Spar.
Struiken zijn allemaal nieuw aangeplant. Staat mooi, maar ineens houdt het op en het
laatste stuk is ineens slecht ingezaaid gras / onkruid. Kan dat niet één geheel
worden??



(Bijna) dood boompje
Bij de voordeur van Kievithof 22 staat een boompje scheef, dat bijna doodgaat…



Brouwershof 129:
Vreselijk slecht onderhouden achtertuin. Elles zal ook deze tuin melden aan Mariëlle.
Ymere zal aanschrijven.



Schans achterzijde, aan de Wiefferingdreef.
Groen van de bomen hangt ver over in de achtertuinen. Bomen staan wel op ruim 2
meter afstand. Gemeente zal ook deze bomen niet snoeien.



Schans, pleintje.
Vorig jaar zijn de beuken op het pleintje vervangen behalve vier. Deze geven veel
lijm, beukennootjes en dopjes rommel. Worden deze vier ook nog vervangen?
Pleintje en speelplek zien er verder goed verzorgd uit.



Speeleiland:
Zeecontainer staat er verlaten bij. Het bord met regels is vernield en meegenomen.
Er is weer een nieuwe prullenbak geplaatst. Er wordt nog contact gezocht door de
jongerenwerker van Versa met de jongeren om de zeecontainer op te knappen.



Speeltuin wijk Zuid aan de Provinciale weg (met de Adelaar)
Speeltuin ziet er goed uit. Gras en struiken zijn goed onderhouden. De houten
speeltoestellen zijn wat verweerd, maar verder in goede staat en veilig.
Er is absoluut geen achterstallig onderhoud, zoals in het buurtpanel werd geopperd.
Alleen het bankje kan een opknapbeurt gebruiken. Wordt meegenomen in het gehele
bankjesplan.
De rommel aan de achterzijde van het huis dat aan de speeltuin grenst behoeft
handhaving. Cindy zal dit doorgeven aan team Toezicht.

