Voortgang algemene vragen uit buurtpanel Zuid en Aetsveld
Afgehandelde vragen:
Nr.
45

Buurtpanel
Zuid en
Aetsveld op
7-11-2017

Onderwerp
Begin
Aetsveldselaan bij
entree Weesp

Vraag
Drempel is volgens de norm veel te hoog. Is
bekend. Wat gaat daar nu mee gebeuren?

Antwoord/actie
De drempel is door de gemeente bekeken en voldoet
aan de gestelde norm. De drempel zal niet worden
aangepast in hoogte

44

Zuid en
Aetsveld op
7-11-2017
Zuid en
Aetsveld op
7-11-2017

J.A.
Fijnvandraatlaan e.o.

Met aannemer Teeuwissen bespreken dat putten
ook leeggezogen moeten worden met de haspel als
er auto’s geparkeerd staan en deze niet overslaan
Hier staan regelmatig auto’s op de stoep
geparkeerd, hetgeen gevaarlijke situaties geeft voor
fietsers. Graag handhaven of paaltjes plaatsen.

Dit punt wordt onder de aandacht gebracht van de
aannemer.

42

Zuid en
Aetsveld op
7-11-2017

Gehele wijk Zuid

41

Zuid en
Aetsveld op
7-11-2017
Zuid en
Aetsveld op
7-11-2017

Aetsveldselaan

39

Zuid en
Aetsveld op
7-11-2017

Hoek
Utrechtseweg/Nieuw
stad

38

Zuid en
Aetsveld op
28-03-2017

Ouderen in Aetsveld

43

40

Fietspad bij
Bastionweg

Begin Utrechtseweg

Bewoners hebben in overleg met Stadsbeheer zelf
plantjes en struikjes geplant in de openbare ruimte
bij bomen. Deze zijn door de groenvoorzienings
medewerkers allemaal weer verwijderd. Graag
betere afstemming met de uitvoerders.
Graag snelheidscontrole nu dit tijdelijk de enige
ontsluitingsweg naar de wijk is. Er wordt echt veel
te hard gereden.
Is na de renovatie een racebaan geworden. Beslist
niet veiliger voor fietsers, in tegendeel. Graag
evaluatie en maatregelen.
Is het mogelijk om in verband met sociale veiligheid
de verlichting op deze hoek te verbeteren of een
lichtmast bij te plaatsen, nu deze hoek toch op de
schop gaat?
Is het mogelijk een ouderensociëteit op te zetten in
het centrum van Aetsveld? De vergrijzing is hoog.

Wordt meegenomen door de boa’s in surveillance.
Als er gehandhaafd kan worden, dan wordt dit
strafrechtelijk gedaan. Meldingen graag via Fixi maken
dan kan er direct gehandhaafd worden.
Dit is reeds opgelost en mondeling besproken met Cor
de Boer. Tomin is hier op aangesproken.

Hier wordt geen snelheidscontrole uitgevoerd, de weg
is dusdanig ingericht dat het zich niet zou moeten
lenen voor hard rijden.
Er heeft reeds een controle plaatsgevonden waaruit is
gebleken dat de ruime meerderheid niet harder dan 32
km/u rijdt. Er zullen geen verdere maatregelingen
getroffen worden.
Aantal lichtmasten op Nieuwstraat worden verplaatst,
met het doel de verlichting te verbeteren.
Leden van het buurtpanel kunnen zelf met ideeën
komen. De gemeente zal een eventuele werkgroep
ondersteunen met het realiseren van eventuele
plannen. De bedoeling is echter dat de plannen vanuit
de wijkbewoners zelf komen. In Hogeweij/Noord-West
draait inmiddels met succes een buurtkamer project.

Zuid en
Aetsveld op
28-03-2017
Zuid en
Aetsveld op
28-03-2017

Buitenrand Aetsveld

35

Zuid en
Aetsveld op
28-03-2017
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37
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30
14

Kan de gemeente aan de buitenzijde langs de
schuttingen maaien? Door het stuivende kunstmest
van de weilanden groeit het onkruid ongekend hard.
De uitgang bij de Aetsveldselaan zou aangepast
moeten worden. Deze is te hoog en te stijl.

De gemeente kan dit niet doen. Het is geen
gemeentelijk grondgebied. De kans op schade aan de
schuttingen is te groot.
De situatie is bekeken en voldoet aan de gestelde
eisen. Er zal niets verlaagd worden.

Uitgang wijk Zuid

Er is een inrijverbod vanaf de N236 naar de
Utrechtseweg tussen 7 en 10 in de ochtend.
De borden bij de Lage Klompweg zijn echter heel
onduidelijk geplaatst.

De situatie is bekeken en zal niet gewijzigd worden. De
bebording is duidelijk zichtbaar en op de juiste manier
geplaatst.

Zuid en
Aetsveld op
28-03-2017
Zuid en
Aetsveld op
1-11-2016

Hek Speeltuin
Reigersweide

Kan het hek wat hoger gemaakt worden, zodat
ballen er niet altijd overheen gaan?

Bereikbaarheid
Gezondheidscentrum

Zuid en
Aetsveld op
20-04-2016
Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Bereikbaarheid
Aetsveld

Komend vanaf het parkeerterrein is de
bereikbaarheid van de achteringang van het GC
niet optimaal.. Het GC word veelal door oudere
mensen bezocht.
Zij lopen achter een rollator, rijden op een
scootmobiel, of een elektrische rolstoel.
Als zij gebruik willen maken van de achteringang
van het GC stuiten zij op een stoeprand
die precies ligt voor de in/uitgang.
Voor veel patiënten een onneembare horde. (Er
zijn niet voor niets invaliden plaatsen). Naar de
hoofdingang gaan is ook levensgevaarlijk, vanwege
de smalle stoep die daar (aan de zijkant) ligt en het
verkeer van en naar het parkeerterrein.
Oplossing zou kunnen zijn: schuinaflopende
stoeprand.
Zorgen bewoners nu er geen bus en ook geen taxi
meer naar Aetsveld rijdt in het weekend en
s’avonds laat. Is een belbus mogelijk?
Indien hierover ooit weer gesproken wordt zou mw.
Bouman graag willen meedenken namens de
bewoners van Aetsveld. Momenteel is er wel

Deze vraag is reeds een aantal keer eerder
beantwoord door wijkbeheer. Er zal geen hoger hek
worden geplaatst.
De gemeente gaat de situatie aanpassen. Het trottoir
ten hoogte van de achteringang zal verlaagd worden.

Verkeerd geplaatst
inrijverbodsbord bij
de N236

Bereikbaarheid
openbaar vervoer.

De gemeente is hierover in gesprek momenteel. Wordt
vervolgd. Dit wordt meegenomen in de afweging bij de
concessie voor het openbaar vervoer voor 2018.
De gemeente is hierover in gesprek momenteel. Wordt
vervolgd.

32

Zuid en
Aetsveld op
1-11-2016

Buurtpanel Zuid en
Aetsveld

31

Zuid en
Aetsveld op
1-11-2016
Zuid en
Aetsveld

Verkeerscirculatie
Zuid II

Zuid en
Aetsveld op
20-04-2016
Zuid en
Aetsveld op
20-04-2016

Achterompaden
huurwoningen
Ymere
Buurtpreventie en
WhatsApp
buurtbeveiliging en
inbraakpreventie
Crisis beheersing
Aetsveld

29
28
27

Prullenbak bij
Korendragershof

26

Zuid en
Aetsveld
3-11-2015

25

Zuid en
Aetsveld
3-11-2015

Openbaar Groen
Aetsveldselaan

24

Zuid en
Aetsveld
3-11-2015
Zuid en
Aetsveld
3-11-2015

Bouwmaterialen
speeltuin

23

Speeleiland Aetsveld

doelgroepvervoer op maat (WMO, leerlingen en
sociale voorzieningen, maar geen overleg met de
Openbaar Vervoer bedrijven. Wellicht zal het
nieuwe college van B&W zich hier hard voor
maken. Punt blijft op de lijst.
Is het, gezien de verschillen van de twee wijken,
mogelijk twee aparte buurtpanels op te zetten voor
Zuid en Aetsveld?
Voor het kerstreces uitsluitsel over de
vervolgstappen van de gemeente in overleg met
verkeersdeskundige en verkeerswerkgroep
Kan deze terug worden geplaatst? Deze wordt
geleegd door de omwonenden. Graag ook de
bankjes schilderen.
Toezegging Ymere om in buurtpanel najaar 2016
een presentatie te houden over wat goed is en wat
niet.
Graag een vervolg presentatie in het buurtpanel
van najaar 2016 over inbraken in de wijk
(woningtype, inbraakwijze en mogelijke
maatregelen).
Bewoners van Aetsveld hebben destijds een brief
gehad met een crisislamp. Bij een calamiteit heeft
Aetsveld een speciale positie en zou de eerste 48
uur op zichzelf zijn aangewezen. Graag ontvangen
bewoners wat aanvullende informatie over deze
actie.
Kan het openbaar groen onderhoud
Aetsveldselaan/Provinciale weg in zijn
algemeenheid eens onder de loep worden
genomen? Is marginaal….
De bouwmaterialen bij de speeltuin aan de
provinciale weg in zuid liggen er nog steeds!
Kan er ook weer een prullenbak komen bij het
voetbalveld op het speeleiland?

Vooralsnog blijven de wijken Zuid en Aetsveld één
buurtpanel. Wel zal het komende buurtpanel van het
voorjaar van 2017 worden georganiseerd op een nader
te bepalen locatie in de wijk Aetsveld.
Verkeerscirculatie wordt aangepast, volgens voorstel
van de deskundige en de werkgroep.
De prullenbak is in week 24/2016 teruggeplaatst.
Bankjes worden ook binnenkort geschilderd.
Presentatie gehouden in het buurtpanel van 1
november 2016
Vraag wordt voorgelegd aan de Weesper Burgerwacht

Dit was een eenmalige actie in 2008 in het kader van
wateroverlast. Deze actie loopt niet meer. Bewoners
kunnen via http://www.crisis.nl/ meer informatie krijgen
over hoe zich voor te bereiden om een crisis en/of een
ramp.
De paden zijn voorzien van nieuwe schelpen en het
hek wordt binnenkort geplaatst.
De bouwmaterialen nabij de speeltuin zijn verwijderd.
Op het speeleiland is een prullenbak geplaatst.
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Zuid en
Aetsveld
3-11-2015

Renovatie wijk Zuid

21

Zuid en
Aetsveld
3-11-2015

Riolering /afwatering
Wijk Zuid

20

Zuid en
Aetsveld
22-04-2015
Zuid en
Aetsveld
22-04-2015

Schrikhek bij
zwembad

Zuid en
Aetsveld
22-04-2015
Zuid en
Aetsveld
22-04-2015
Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Park Zeerust

Het alcoholverbod in park Zeerust wordt niet
nageleefd. Veel overlast. Graag handhaving.

Aetsveld richting
zwembad

Voorstel om het stuk polder tussen Aetsveld en het
zwembad/golfbaan te bebouwen.

Nieuwe
Brandweerkazerne

S’avonds en s’nachts brand er ongekend fel licht
naar buiten vanuit de kazerne. Is dit noodzakelijk?
Kan dit iets gedempt worden?
Vraag wordt uitgezet bij de brandweer zelf.

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Aetsveldseweg,
achter het
speeleiland, richting

Alle bomen daar zijn rigoureus afgekapt op ca. 2,5
meter. Is dit snoeien, moet hier verder nog wat aan
gebeuren of worden ook deze overgebleven
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18
17
16

15

Politie / wijkagenten

De straten zijn met de renovatie vernieuwd maar
inmiddels al drie keer open geweest voor diverse
e
nutsbedrijven. Nu gaat het voor een 4 keer open
voor de KPN. Kan dat niet wat beter gestroomlijnd
worden?
In wijk Zuid staat er sinds de renovatie veel water
onder de huizen. De drainage is niet goed. De
riolering is 50/60 jaar oud.
Op de Nolenslaan 20 staat standaard 20 cm
grondwater onder het huis.

Het schrikhek bij het zwembad is weer weg. Ligt
waarschijnlijk in de sloot. Geeft in het donker een
gevaarlijke situatie.
Politie en wijkagenten zijn over het algemeen
weinig zichtbaar. Focus ligt op uitgaansgebieden
van jongeren in het weekend. Hoe kan de burger de
politie helpen?

In overleg worden zoveel mogelijk werkzaamheden
met de nutsbedrijven afgestemd. Bij onvoorziene
werkzaamheden is er geen overleg mogelijk, denk aan
calamiteiten.
Dat er een hogere grondwaterstand is na het
vervangen van riolering is normaliter mogelijk. De oude
‘lekke’ buis wordt vervangen door een nieuwe ‘dichte’
buis, het grondwater kan vervolgens niet meer via het
riool afvloeien.
Echter zijn er in de wijk tijdens de werkzaamheden
drains aangebracht om dit te ondervangen.
Tevens heeft Ymere een (oud) drainagestelsel liggen
in haar percelen om de grondwaterstand te verlagen.
Het verdwenen hek wordt vervangen.
De politie probeert zoveel mogelijk door de wijken te
rijden per auto of fiets. Er is echter een beperkte
bezetting door allerlei oorzaken. De burger kan de
politie helpen door alle verdachte zaken, groot en
klein, te melden.
De politie surveilleert wel, maar kan niet alles
signaleren. Als men iets constateert altijd melden, dan
gaat er een auto langs.
Dat is in strijd met de structuurvisie en ook in strijd met
het provinciaal beleid.
Brandweer: wij zijn ons niet bewust dat er in de avond
en nachturen fel licht brand vanuit de kazerne. Het
gebeurt weleens dat het licht in de uitrukhal blijft
branden. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat
buurtbewoners aan de overzijde van de provinciale
weg, achter de geluidswal, daar enig hinder van
hebben. We zullen alert zijn op het doven van het licht
in de uitrukhal.
De wilgen boomstammen blijven staan, hierover is met
een buurtbrief gecommuniceerd In de buurtbrief is
aangegeven dat de bomen gekandelaberd werden.

zwembad.

stammen verwijderd?

Voor het kandalaberen is een kapvergunning
aangevraagd.

Verkeersbord begin
Staalmeesterslaan
(bij nr. 54) staat al
lange tijd scheef.
Onderhoud
beschoeiingen van
de watergangen en
vijvers.

Ooit iemand tegenaan gereden…

Verkeersbord vervangen en rechtgezet.
Een onderwerp als dit dient zich bij uitstek voor het
meldpunt. De klacht wordt dan binnen een aantal
dagen opgelost en de melder krijgt persoonlijk bericht.
Watergangen met een harde oever of met een
natuurlijke oever worden in beide gevallen gebaggerd.
Het baggeren heeft als reden om een goede
doorstroming van water te waarborgen. Het is niet
altijd mogelijk om een natuuroever aan te leggen, waar
de mogelijkheden voor handen zijn wordt er voor een
omzetting gekozen van een harde oever naar een
natuurlijke oever.

13

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

12

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

11

Pilot
Aetsveld
26-03-2014
Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Beplanting langs de
Wiefferingdreef.

9

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Voetgangersoverste
ekplaats
Kooimancentrum.

8

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Verkeersveiligheid
Wiefferingdreef

10

Schoolpad/Capellen
dreef, maar ook
overige sloten en
watergangen

Is het niet praktischer en goedkoper om bij bv. de
vijvers natuuroevers te maken, zoals bij de
Nijhoffstraat? Dit behoeft veel minder onderhoud.
Dan hoeft er niet meer uitgebaggerd te worden. Het
uitbaggeren doet de tuinen verzakken. Ook worden
de watergangen breder en de tuinen kleiner door
het baggeren. Uiteraard moeten de hoofd
watergangen wel goed vrij blijven….
Marcel Mahn zegt toe de mogelijkheden van
beschoeiingen te bekijken en waar nodig te
bespreken met Waternet.
Deze is in zeer slechte staat. Vooral de
rozenstruiken. Is daar iets aan te doen?
Elke keer als de sloten worden uitgebaggerd wordt
met het slib ook grof vuil uit de sloten opgediept,
zoals oude fietsen. Deze blijven dan echter een
aantal dagen daar liggen en zijn voordat het oude
ijzer wordt opgeruimd onherroepelijk weer in de
sloot beland…. Is het mogelijk het opruimen van het
grove vuil versneld te laten aansluiten op het
uitbaggeren?
Aan de zijde van de ingang van Spar Veldt. Het
grote kunstwerk dat daar in het midden staat, vormt
dat geen gevaar voor verkeer en voetgangers en
belemmert dat niet het gezichtsveld van
verkeersdeelnemers?
In het verleden waren verkeersdrempels op de
Wiefferingdreef niet mogelijk, omdat daar openbaar
vervoer overheen moest. Is het mogelijk, nu de bus
niet meer door Aetsveld rijdt, om nu toch drempels

De beplanting langs de Wiefferingdreef is op sommige
plekken verwijdert, deels is de beplanting vervangen
door beplanting of gras.
Hiervoor wordt een plan op gesteld per wijk.

Het grote kunstwerk dat daar in het midden van de
weg staat, vormt geen gevaar voor automobilisten en
voetgangers. Belemmert niet het gezichtsveld van
verkeersdeelnemers.
De politie heeft hier met regelmaat gecontroleerd op
snelheid, de ervaring leert dat er weinig
snelheidsovertredingen zijn.

7

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Grote Weer, fietspad
aan het water.

6

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

5

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

4

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Monitoren zwerfvuil
speeleiland op
maandag gedurende
twee maanden.
In overleg met
buurtbewoners en
jeugd opstellen
conceptgebruiksregels
jongerenontmoetings
plaats speeleiland.
Verbeteren
activiteiten Aetsveld.

3

Pilot
Aetsveld
26-03-2014
Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Hekwerk speeleiland
herstellen of
weghalen.
Betere controle op
het uitlaten van
honden op het
speeleiland.

Pilot
Aetsveld
26-03-2014

Het grote speelveld
bij de Bastionweg
beter gebruiken

2

1

te plaatsen? Of anders flitspalen of 9elektronische
snelheidsborden, want er wordt echt veel te hard
gereden daar… Wellicht kan de politie daar wat
vaker controleren.
Bij de leilindes liggen grote hoeveelheden
granietsteentjes, welke steeds het rijwiel- en
looppad opkruipen. Het loopt en fietst heel
vervelend. Is daar iets aan te doen?
Stadsbeheer zal dit uitzetten bij de Tomingroep.

Onderwerp wordt geagendeerd voor de werkgroep
groen, dinsdag 2 juni 2015.
De gemeente heeft op het speeleiland gemonitord op
zwerfvuil er zijn geen grote excessen, voldoet aan de
beeldkwaliteit.

Inmiddels vastgesteld op 10 april 2014 om 19.00
uur.

Deze regels zijn in overleg met omwonenden en de
jongeren opgesteld en worden geplaatst op de
zeecontainer. Eind juni/ begin juli 2015 worden
omwonenden en jongeren uitgenodigd voor een
evaluatie van de eerste periode van gebruik van de
zeecontainer.

Er is weinig te doen op sociaal gebied. Aetsveld
meer betrekken bij activiteiten van en in Weesp.
Sportwedstrijden buiten en binnen. Breed
ontwikkelen activiteiten, niet alleen via moderne
5media, maar ook voor ouderen. Bingo’s lopen
goed. Evt. klaverjassen, etc?
Al vaak gemeld, dit is geen gezicht. Nog niet
hersteld. Wordt meegenomen bij punt 2.

Inmiddels is er een goedlopende breiclub opgezet op
dinsdagmiddag in het OAZ gebouw. Voor overige
sociale activiteiten in de wijken Zuid en Aetsveld
worden nog vrijwilligers gezocht voor een werkgroep.

Evt. wandelroute iets aanpassen. Is gebeurd, maar
niet naar tevredenheid. Buurtpanel van vanavond
zou het een goed plan vinden de oude wildroosters
weer terug te plaatsen bij het speeleiland. Deze zijn
destijds verwijderd omdat maaimachines er niet
overheen konden. De gemeente zegt toe dit uit te
zoeken en na te gaan voor het volgende
buurtpanel.
Mogelijk plaatsen van speeltoestellen of
picknicktafels. Groot grasveld, dat nu niet of
nauwelijks wordt gebruikt.

De hekken op het speeleiland worden niet hersteld, de
veiligheid wordt wel gewaarborgd. Op het speeleiland
vindt wekelijks controle plaats.
Is gebeurd, maar niet naar tevredenheid van buurt.
Gemeente geeft aan hiervoor geen voorkeur te
hebben. Onderwerp wordt geagendeerd voor de
werkgroep groen, dinsdag 2 juni 2015.

Het speelveld bij de Bastionweg is een informele
speelruimte, vanwege een hoge intensiteit van verkeer
is het speelveld niet geschikt als speelruimte.

