Voortgang algemene vragen uit buurtpanel Leeuwenveld en WeesperSluis
Afgehandelde vragen:
nr.

buurtpanel

onderwerp

vraag

antwoord / voortgang

12

Leeuwenveld
dd. 28-112017

Mater Zwaaneiland

Op het Mater Zwaan eiland worden de bomen
vervangen. De stronk wordt verwijderd en de ergste
kuilen worden uit de bestrating gehaald.

11

Leeuwenveld
dd. 28-112017
Leeuwenveld
dd. 28-112017
Leeuwenveld
dd. 28-112017

Gijsbertje Louffhof

Boom omgehakt, stronk staat er al jaren. Er is geen
groot onderhoud gepland. Wel klein? Verder staan
er veel te grote prikkelbosjes bij de
parkeerplaatsen, normaal uitstappen is bijna niet
meer mogelijk. Kunnen deze fors gesnoeid of
helemaal weg?
Straat wordt zeer regelmatig vergeten met reinigen,
bladblazen of riet uit de vijver opruimen. Graag
aandacht voor.

Leeuwenveld I

Verkeerswerende palen zijn al jaren helemaal
verrot. Kunnen deze worden vervangen door
duurzaam materiaal?

Al enkele jaren worden paaltjes vervangen. Bij elk
paaltje wordt de afweging gemaakt of deze nog een
functie heeft en deze wordt dan wel of niet vervangen.

Leeuwenveld I

Vorig jaar zijn de bomen aan de Lobberich
Boudgerslaan vervangen. Dit jaar worden de kleine
bomen op Mater Zwaneneiland vervangen. In principe
heeft de gemeente herplantplicht. Echter in het
verleden zijn er soms te grote bomen te dicht op elkaar
geplant. Deze worden dan niet altijd één op één
vervangen.

8

Leeuwenveld
dd. 28-112017

Uitgang Station NS
noordzijde

7

Leeuwenveld
dd. 4-4-2017

Rotonde
Leeuwenveldseweg
bij de benzinepomp

Groen is al jaren verwaarloosd. De grond is slecht.
Er zijn veel planten en bomen doodgegaan of
groeien gewoon niet. Zijn er concrete plannen ter
vervanging/vernieuwing van het groen? En kan de
grond verbeterd of gevoed worden? Heeft de
gemeente herplantingsplicht? Er zijn op vele
plekken bomen tussenuit gevallen in de loop der
tijd.
Graag bankjes en prullenbakken opknappen.
Aanzicht verloederd. En graag een lichtmast
bijplaatsen bij de uitgang. Is erg donker en onveilig.
Verder graag prullenbakken op de plek waar
mensen uit de bussen stappen als de NS in de
weekenden aan het spoor werkt. Daar ligt vreselijk
veel zwerfvuil.
Kan deze rotonde ook worden opgeleukt met
planten, zoals de andere rotonde bij de
Bouhuijstunnel?

10

9

Tomin groenvoorzieningen is gevraagd om meer
aandacht aan deze straat te geven.

Dit jaar worden de bankjes en vuilnisbakken
vervangen.

Bij wijze van proef zijn bij een paar ingangen van de
gemeente Weesp versieringen aangebracht op de
rotondes. Medio 2018 wordt deze proef geëvalueerd
en wordt er eventueel op andere plekken versiering

6

Leeuwenveld
dd. 4-4-2017

Ontsluiting
Leeuwenveld III

Krijgt Leeuwenveld III ook een ontsluiting aan de
achterzijde?

5

Leeuwenveld
dd. 4-4-2017

Langparkeerders

4

Leeuwenveld
dd. 4-4-2017

Anna Horstinkstraat

Er staan veel langparkeerders in de wijk, die hun
auto liever niet op het P&R terrein zetten. Is daar
iets aan te doen? (Red: één mevrouw pleit voor een
slagboom bij de wijk, door de wijkbewoners te
bedienen).
Er wordt vreselijk hard gereden. Is het mogelijk
verkeersremmers aan te brengen?

3

Leeuwenveld
dd. 4-4-2017

Fietsschouw
november 2016

Er zijn nog veel punten niet opgepakt uit het
verslag. Verkeerde verkeersborden staan er bv nog
steeds. Graag ook overleg inzake prullenbakken en
inspraak op speeltoestellen. Graag reactie.

2

Leeuwenveld
dd. 5-10-2016

Weespersluis

Moeilijk om info te krijgen over de toekomstige
voorzieningen in de wijk. De site is erg onduidelijk.
Graag informatie over de procedure van inrichting
en de inspraak daarop.

aangebracht.
In de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst
(SUOK) staat dat de aanleg van de ontsluitingsweg
noodzakelijk na de oplevering van 1000 woningen (incl
Leeuwenveld).
Dat is in het Exploitatie Plan (EP) als volgt vertaald:
 de vergunning voor het bouwen van de 840e
woning in het exploitatiegebied kan niet
worden verleend voordat de westelijke
ontsluitingsweg gereed is en aangesloten is op
de Rijksweg A-1.
M.a.w.: Er dient een ontsluitingsweg te liggen en
aangesloten op de A1 voordat de vergunning voor
woning 840 (in Weespersluis) kan worden afgegeven.
De gemeente is bezig met parkeerbeleid. Mogelijk
komt er een oplossing voor deze problematiek in het
kader van het parkeerbeleid en de uitvoering.
Leeuwenveld is nog niet zo lang geleden aangelegd.
Vaak zie we dat het hier gaat om bestemmingsverkeer.
Personen, die te hard rijden, wonen vaak in de wijk
zelf. Het is derhalve van belang dat bewoners elkaar
ook aanspreken. Verder is er een mobiele installatie,
die de gemeente soms op plaatsen kan zetten waar te
hard gereden wordt. Er wordt dan gemeten en tevens
gesignaleerd dat er te hard gereden wordt via een zg.
smiley.
De hele lijst is nogmaals nagelopen en er zijn
aanvullende antwoorden gegeven. Het schouwverslag
is opnieuw op de site geplaatst met de beantwoording.
Verder is de gemeente in gesprek met de beheerders
van de FB groep van wijkbewoners om de onderlinge
communicatie beter te laten verlopen.
De marktpartijen werken nu aan de plannen voor de
eerste fase. Deze fase sluit vooral aan bij
Leeuwenveld 1 en 3. De uitwerking en de
communicatie daarover ligt bij de marktpartijen.
Gemeente heeft wens over meer informatie over meer

1

Leeuwenveld
dd. 5-10-2016

Leeuwenveld 3

Graag meer duidelijke informatie beschikbaar over
de inrichting van de wijk.

precieze planvorming nadrukkelijk onder de aandacht
van de marktpartijen gebracht.
Zie boven

