Voortgang algemene vragen uit buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Afgehandelde vragen:
nr.

buurtpanel

onderwerp

vraag

antwoord / voortgang

29

Hogeweij en
Noord-West
op 3-10-2017

Frans Halsstraat en
Vincent van
Goghsstraat

Hier zijn helemaal geen prullenbakken. Kunnen
deze geplaatst worden. Er is veel behoefte aan.

28

Hogeweij en
Noord-West
op 3-10-2017

Omgeving Moskee

27

Hogeweij en
Noord-West
op 3-10-2017
Hogeweij en
Noord-West
op 3-10-2017
Hogeweij en
Noord-West
op 3-10-2017

E. du Perronstraat

Er wordt daar veel huisraad als grof vuil neergezet,
zonder dat dit eerst is aangemeld bij de GAD.
Wordt dan ook niet altijd meegenomen. Kan hier
meer voorlichting op komen?
Heel veel overlast van zwerfvuil met name bij de
snackbar. Verder is de plastic container altijd veel
te vol.
Er is rattenoverlast aan de Herensingel. Is dit al
bekend en wordt daar iets aan gedaan?

Het is niet noodzakelijk om vuilnisbakken te plaatsen.
Deze twee straten liggen niet op een doorgaande route
van passanten. Wel wordt er extra aandacht besteed
aan eventueel zwerfafval.
Het GAD zet sinds mei 2018 extra mensen in op
zogenaamde hotspots. Dit zijn plekken die bekend zijn
met overlast van grof afval en huisraad. Doel is om de
overlast/ vervuiling tegen te gaan.
Er wordt extra aandacht gegeven aan het opruimen
van zwerfafval. De plastic container wordt nog wel een
gebruikt om andere afval te dumpen.
Gemeente Weesp geeft locaties die bekend zijn door
aan de ongedierte bestrijder.

23

Hogeweij en
Noord-West
op 3-10-2017

Achterzijde
Ingelandenflat/
Diemerdijkstraat

21

Hogeweij en
Noord-West
op 13-032017
Hogeweij en
Noord-West
op 3-10-2017

Buurtkamer
Kastanjelaan 2A

De werkgroep doet een oproep tijdens het
buurtpanel voor gastheren en gastvrouwen die een
dagdeel per week de buurtkamer willen beheren

Klachtenspreekuur
in de wijk

Hogeweij en

Achterzijde Brede

Voorstel om een maandelijks inloop
vragen/klachtenspreekuur te organiseren in de
buurtkamer, waarbij politie en gemeente aanwezig
zijn.
Er is een voorstel om het ‘oerwoud’ wat te snoeien

26
24

30
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Herensingel
Plek gesloopte
Kostverlorenflat

Koeriersdiensten rijden zo de stoep op bij het
speelpleintje. Kan daar een paaltje worden
geplaatst om gevaarlijke situaties te voorkomen?
De stoepen gaan ook helemaal kapot ervan.
Bij de bankjes ligt heel veel afval van de
schooljeugd, maar er zijn geen prullenbakken. Er
ligt ook heel veel rommel in de sloot.

Het is een fatsoen kwestie om niet over het trottoir te
rijden. Een paaltje plaatsen helpt op niet.
Er is contact met de school over het gedag van de
schoolgaande jeugd. Er wordt extra aandacht gegeven
aan het opruimen van zwerfafval. De plastic container
wordt nog wel een gebruikt om andere afval te
dumpen.
De oproep is geplaatst in het WeeserNieuws.

Spreekuur is eind februari voor het eerst opgezet.
Wordt nu maandelijks de laatste dinsdagmiddag van
de maand georganiseerd. Evaluatie volgt na een half
jaar.
De indiener van het voorstel is aangeschoven bij de

Noord-West
op 3-10-2017

School, verloederde
bosschages

en een aantal aanpassingen te doen om het stuk
wat veiliger te maken in avond en nacht.

22

Hogeweij en
Noord-West
op 3-10-2017

Aanleg nieuwe
riolering
Amstellandlaan

20

Hogeweij en
Noord-West
op 27-092016
Hogeweij en
Noord-West
op 27-092016

Sinnigvelderplantsoen

Er is heel veel rotzooi achtergebleven. Er liggen al
maanden platen en materialen met een omgevallen
hek er omheen. Kan de aannemer worden
aangesproken dit op te ruimen?
Graag zo snel mogelijk definitief uitsluitsel over de
toekomst van het plantsoen, zodat wijkbewoners
plannen kunnen maken voor het terrein. Wordt het
nog bebouwd en uitgeruild of niet?
Kunnen er één of twee bankjes geplaatst worden bij
de hondenuitlaatplaats bij het spoor aan het eind
van de Sportparklaan?

18

Hogeweij en
Noord-West
op 16-032016

Afval Ingelandenflat
(vraag aan GAD)

Wat is de uitkomst van het proefproject
ondergrondse verzamelcontainers bij de
Ingenlanden flat?
Wordt het afval daar goed gescheiden?
En blijven deze containers ook na de proef staan?

17

Hogeweij en
Noord-West
op 16-032016

Ondergrondse
vuilverzamelcontainers in het
Stationsgebied

Wanneer worden er ondergrondse
verzamelcontainers geplaatst in het stationsgebied,
met name op de Herensingel (bij het gebouw van
de Jehovagetuige)?

16

Hogeweij en
Noord-West
op 16-03-

Maaien binnentuin
Slauerhoffstraat

Bij maaien worden de stoeptegels geraakt en uit
elkaar gereden. Gevaarlijke situatie voor fietsers!

19

Hondenuitlaatplaats
bij het spoor

werkgroep ‘Groen’ op 10 oktober 2017. Bij navraag
blijkt dit gemeentegrond te zijn. Een deel van het groen
wordt in het voorjaar van 2018 gesnoeid, zodat het
aanzicht minder rommelig is. Het bankje voor de flats
wordt in eerste instantie nu niet verplaatst. Het hele
stukje groen staat namelijk op de lijst om volgend
seizoen op te knappen. Dan bekijken we ook de locatie
van het bankje.
Alle materialen zijn inmiddels verwijderd.

Het Sinnigvelderplantsoen wordt definitief niet
bebouwd of uitgeruild of iets dergelijks. Plantsoen blijft
groen.
De gemeente adviseert om hier geen banken te
plaatsen. De gemiddelde hondenbezitter gebruikt deze
route om (snel) zijn hond uit te laten via een rondgang.
Plaatsen van banken zou een probleem kunnen
creëren in de vorm van een hangplek voor jongeren.
Proef is inmiddels afgerond.
De ondergrondse containers blijven staan en het
scheiden gaat goed. Vooral pmd (plastic, metaal en
drankenkartons) wordt goed gescheiden.
Het gft ( groente, fruit en tuinafval) heeft nog wel wat
voorlichting nodig.
Op dit moment valt de Herensingel in het (centrum)
gebied waar de huisvuilzakken worden opgehaald.
Wellicht dat er in het kader van het VANG (Van Afval
Naar Grondstof) project in 2018 met uitloop naar 2019
ondergrondse containers worden geplaatst op of
rondom de Herensingel.
De exacte aangegeven plaatsen hiervoor zijn nu nog
niet bekend. Verderop in het stationsgebied bevinden
zich al ondergrondse verzamelcontainers.
De aannemer wordt op de hoogte gebracht. De schade
aan het trottoir wordt hersteld.

15

2016
Hogeweij en
Noord-West
op 16-032016
Hogeweij en
Noord-West
op 16-032016
Hogeweij en
Noord-West
op 16-032016
Hogeweij en
Noord-West
06-10-2015

In de binnentuin van de J. Slauerhoffstraat staan
twee berken die al tijden zouden worden
omgezaagd, omdat ze te groot zijn. Gebeurt dat
nog?
Veel hondenpoep overlast in de omgeving
Sportparklaan

In de binnentuin van de J. Slauerhoffstraat zijnde
bomen verwijderd.

Vijver 2 deel
Slauwerhofstraat

Komt het weggehaalde hek met deur weer terug?
Jongelui zetten nu vaan hun fietsen ertegen en
kruipen door de spijlen. Onkruid tiert welig.

Ter hoogte van de Slauerhoffstraat is een hek
teruggeplaatst met een smalle doorgang alleen
toegankelijk voor voetgangers.

Whats-App inbraak
buurtpreventie

In verschillende gemeenten zijn proeven met
Whats-App bewonersgroepen tegen inbraak.
Daarmee worden inbraken tot wel 50% verminderd.
Kan dat ook in Weesp?

Hogeweij en
Noord-West
06-10-2015
Hogeweij en
Noord-West
06-10-2015

Vuilnis

Vuilniszakken naast de containers. Is daar iets aan
te doen?

Rattenplaag
Heemraadweg

Kunnen de GFT-containers niet weg?

9

Hogeweij en
Noord-West
06-10-2015

Heemraadweg/
Hogeweijselaan

Paaltje op bruggetje van Hogeweijselaan naar
Heemraadweg graag terugplaatsen. Er rijden nu
auto’s overheen.

8

Hogeweij en
Noord-West
06-10-2015

Lichtvervuiling

Veel bedrijven op het industrieterrein, maar ook de
sportverenigingen (FC Weesp, tennisvereniging)
laten onnodig fel licht schijnen in overige richtingen.
Kan hier iets aangedaan worden? Kunnen de
lampen gesteld worden, of kunnen er kappen
geplaatst worden, zodat het licht niet onnodig naar
kanten schijnt waar het niet gewenst is?

7

Hogeweij en

Fout parkeren

Kan er gehandhaafd worden op verkeerd en slordig

De ambtenaar Openbare Veiligheid is hiermee bezig.
De komende tijd zal regelmatig de buurttent in de
wijken staan met informatie over de Weesper
Burgerwacht, WhatsApp buurtpreventie en
inbraakpreventie van de Politie.
Antwoord GAD: dit moet altijd telefonisch of per email
worden gemeld bij de klantenservice. De zakken
worden dan dezelfde dag nog opgehaald.
Antwoord GAD: inderdaad geeft de sloot tezamen met
de GFT-container een risico op ratten. De GAD zal een
anti-rattenstrip op de container plaatsen. De ratten
kunnen er dan niet meer bij.
Het paaltje wordt teruggeplaatst. Gelet op de nabijheid
van het komende strooiseizoen (de strooiwagens
moeten over het bruggetje) wordt het paaltje na de
winter teruggeplaatst.
Beide verlichtingssystemen zijn niet in gemeentelijke
handen. Wat betreft de verlichting van de bedrijven
kan de gemeente dit inbrengen in het overleg met de
IVW (Industrievereniging Weesp). Wat betreft de
ondervonden overlast van de verlichting van de
sportvereniging is het mogelijk effectiever wanneer een
werkgroep of een rij bewoners die overlast ervaart met
de verenigingen in contact gaat.
I.v.m. de CAO-acties van de politie worden momenteel
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13
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Twee berken

Hondenpoep
overlast
e

De controle op de overlast van de hondenpoep wordt
in de omgeving Sportparklaan aangescherpt.

Noord-West
06-10-2015

parkeren op de Sportparklaan, de Stationsweg en
de Heemraadweg?

6

Hogeweij en
Noord-West
06-10-2015

Snelheidsmeter
Amstellandlaan

5

Hogeweij en
Noord-West
06-10-2015

Kruising
Hogeweijselaan bij
Tinq

4

Hogeweij en
Noord-West
06-10-2015
Hogeweij en
Noord-West
18-02-2015

Slauwerhoffstraat

Hoe zit het met de toegezegde renovatie/upgrade
van de begroeiing Slauwerhoffstraat?

Verplaatsen NS
station in de
toekomst

Tijdig de omwonenden betrekken bij de plannen
s.v.p.

2

Hogeweij en
Noord-West
18-02-2015

Meidoornflat

Veel vernielingen in liften en boxen. Ook wordt er
openlijk drugs gedeald. Kunnen er camera’s
worden opgehangen?

1

Hogeweij en
Noord-West
18-02-2015

Frans Halsstraat

Veel overlast van nieuwe jonge huurders. Kan
Ymere of de gemeente hier iets aan doen?

3

De snelheidsmeter van de Amstellandlaan is alweer
weg. Waar is deze gebleven? Kan deze ook een
keer op de Hogeweijselaan komen, tussen Tango
en de spoorbrug?
Onveilig kruispunt bij Tinq voor fietsers komend
over de Hogeweijselaan vanaf Aquamarin, die
rechtuit de Hogeweijselaan willen vervolgen. Autos’
komend vanaf de Gemeenschapspolderweg vanaf
Heemraadweg, die hun weg ‘rechtuit’ willen
vervolgen zien fietsers TE VAAK over het hoofd.
Die richting moet iedereen voorrang geven.
Voorstel oplossing: een STOP-bord en in het begin
veel handhaven.

alleen waarschuwingen uitgedeeld. De Politie vraagt
daarvoor begrip. Op gevaarlijke situaties wordt wel
gehandhaafd. Verder is de gemeente bezig met nieuw
parkeerbeleid, waarbij meerdere parkeerzones worden
ingesteld. Dit maakt het voor de politie een stuk
makkelijk om handhavend op te treden volgens de
Verkeerswet.
De snelheidsmeter leverde veel positieve reacties op.
Het effect is echter niet blijvend. Daarom wordt de
snelheidsmeter regelmatig verplaatst binnen Weesp.
Momenteel staat hij op de Wiefferingdreef.
Deze kruising is tijdens de reconstructie in 2014
aangepast. Om de voorrang voor fietsers op de
Hogeweyselaan te accenturen loopt de rode fietsstrook
nu door over het plateau. Verder is middels
haaientanden en bebording de voorrangssituatie
duidelijk aangegeven. Wat betreft weginrichting is er
verder niet veel meer mogelijk om deze situatie nog
duidelijker aan te geven. Indien weggebruikers de
verkeersregels in groten getale negeren resteert enkel
handhaving.
Onlangs is de begroeiing verwijderd en is de berm
ingezaaid met gras.
Er is op 15 juni jl. een goed bezochte informatieavond
georganiseerd door de gemeente. De gemeente wil
graag met een te vormen klankbordgroep verder
praten over de ontwikkelingen.
In de Meidoornflat hangen al camera’s in de entree’s
en de boxgangen. Deze worden alleen na incidenten
bekeken, dus huurders moeten melding maken met
een zo exact mogelijk tijdstip van de
overlast/overtreding/vernieling. Als we beelden hebben
zullen we deze op verzoek van de politie overhandigen
en aangifte doen.
Als er overlast is dan kan/moet dat gemeld worden bij
onze afdeling Woonfraude en Overlast zodat de
veroorzaker kan worden aangesproken en eventueel

dossier kan worden opgebouwd. Bij extreme overlast
dient direct de politie gebeld te worden voor
handhaving. Nadien volgt altijd overleg tussen
wijkagent en Ymere over verdere aanpak.

