Opbrengst wijkschouw wandelingen in de wijken van Weesp in de zomer van 2019
Wijk

Straat

Onderwerp

Hogeweij

Amstellandlaan

Hogeweij

Amstellandlaan

Hard rijden Amstellandlaan, kan de Smiley weer
eens daar worden neergezet?
Veel zwerfafval bi de prullenbakken en langs de
route: winkelcentrum - Vechtstede College Flevolaan

Hogeweij

Boternessestraat

Geluidsoverlast en overlast barbecue's

Ymere

Hogeweij

Boternessestraat

Afvalcontainers naast de voordeuren. Kan dat niet
in de achtertuin?

Ymere

Hogeweij

Boternessestraat

Hogeweij

Lageweijselaan

Hogeweij

Waarschapstraat

Hogeweij

Zes Straatjes

Hogeweij

Heemraadweg

Brandgangen vol met onkruid en obstakels
Achteraan bij nieuwe woningen tegenover het
speeltuintje wordt (te) hard gereden. Kan daar een
bord worden geplaats om op te letten op spelende
kinderen?
Wijk verloedert, veel rotzooi voor de huizen, bv bij
nr. 60.
Bewoners zouden graag meer groen zien tussen
het hekwerk van FC Weesp en de wetering. Mag er
bv Hedera gezaaid worden om tegen het hekwerk
te groeien?
Aandacht voor het voeren van eenden/vogels en
zwerfvoedsel om ongedierte zo veel mogelijk te
voorkomen.

Vraag naar

Ricci Moaddine

Stadsbeheer

Resultaat
De beide Smiley's rouleren op de hoofdroutes in
Weesp. Omdat het effect na verloop van tijd
wegebt is ervoor gekozen de Smiley's steeds te
verplaatsen.

Ymere

Wordt meegenomen in de planning
Ymere heeft voor handhaving concrete
meldingen nodig. Er komt een bewonersbrief
waarin dit onderwerp wordt meegenomen.
Hier wordt niet op gehandhaafd. Bewoners
mogen zelf bepalen waar ze de kliko plaatsen. Er
komt een bewonersbrief waarin dit onderwerp
wordt meegenomen.
De wijkbeheerder gaat hiernaar kijken en zal
indien nodig actie ondernemen. Er komt een
bewonersbrief waarin dit onderwerp wordt
meegenomen.
Deze speelplaats ligt in een 30 km/u gebied en
er is een brede buffer tot de rijbaan. In dergelijke
gevallen zijn wij terughoudend met het plaatsen
van borden.
Als er rotzooi in de tuinen ligt zal Ymere daarop
handhaven. Er komt een bewonersbrief waarin
dit onderwerp wordt meegenomen.

Stadsbeheer

De gemeente heeft geen bezwaar als dit in
overleg met FC Weesp gebeurt.

Stadsbeheer /
Voorlichting?

Hier zal aandacht aan worden besteed op de
gemeentepagina in het WeesperNieuws.

Ymere

Ricci Moaddine

Hogeweij

Heemraadweg

Drastisch maaien beperken i.v.m. initiatieven van
de buurtbewoners.

Stadsbeheer

Hogeweij

Heemraadweg

Is er iets te doen aan het slechte wegdek?

Ricci Moaddine

Hogeweij

Hele wijk

Stadsbeheer

Hele wijk

Hondenpoep overlast
Graag aandacht voor verloedering van de wijk:
fietsen in brandgangen, afvalcontainers bij de
voordeur, slecht onderhouden tuinen, rotzooi voor
de huizen en veel aanbouwen achter de huizen.

Bewoners kunnen in overleg treden met de
gemeente met een initiatief voorstel. Aansluitend
zal het maaibeleid worden aangepast.
Jaarlijks worden weginspecties uitgevoerd op
basis waarvan een prioritering wordt gemaakt.
Is uit de vorige APV gehaald, zodat handhaving
momenteel niet mogelijk is. In de nieuwe versie
van de APV wordt het onderwerp wederom
opgenomen. Na vaststelling zal handhaving weer
mogelijk zijn.

Ymere

Graag concreter aangeven welke locaties. Er
komt een bewonersbrief waarin dit onderwerp
wordt meegenomen.

Hogeweij

De Hogeweijk

Hoek Heemraadweg/Gemeenschapspolderweg
slecht begaanbaar voor ouderen. Idee wijkbeheer:
trottoirbanden laten zakken en gebied herinrichten. Stadsbeheer

Zuid II / de Klomp

Dijk Utrechtseweg

Aanbrengen trapleuning bij de tweede trap die leidt
van de Utrechtseweg naar de S. de Vliegerlaan.
Stadsbeheer

Hogeweij

Zuid II / de Klomp

Zuid II / de Klomp

Tazelaarlaan

Hele wijk

Zuid II / de Klomp

Diepenbroickpark /
Dotingalaan

Zuid II / de Klomp

Dotingalaan

Straatnaambord wordt telkens kapotgereden door
vrachtverkeer. Kan het bord aan de andere kant
van de paal bevestigd worden?
Fixi
Alle boomspiegels in de wijk zijn rommelig en slecht
onderhouden. Kunnen deze beplant worden zodat
ook de biodiversiteit wordt vergroot en hierdoor het Fixi en actie
bewoners
aanzien wordt verhoogd.
De brug die ligt over de tankgracht tussen
Diepenbroickpark en Dotingalaan voorzien van een
nieuwe verflaag.

Harm van Wees

Snoeien van de wilgen aan het voetpad Dotingalaan
langs de tankgracht.
Stadsbeheer

Wordt meegenomen in de
uitvoeringswerkzaamheden.
Deze leuning is aangebracht in de eerste week
van september 2019.
Dit straatnaambord wordt inderdaad met enige
regelmaat verdraaid. Vermoedelijk wordt dit
veroorzaakt door vrachtwagens. Aan de andere
zijde van de paal geeft verwarring met de
verwijzing.
Dit is een punt om met de buurtbewoners als
buurtinitiatief op te pakken. Als gemeente willen
wij hier aan meewerken.
Het schilderen van bruggen wordt niet meer
gedaan. Het hout op onze bruggen heeft geen
verflaag nodig om een lange levensduur te
kunnen halen.
Wordt meegenomen in de planning.

Zuid II / de Klomp

Zuid II / de Klomp

Zuid II / de Klomp

Zuid II / de Klomp
Zuid 1

Zuid 1

Zuid 1

Aanbrengen van parkeervakindelingen op de
parkeerplaats aan de Dotingalaan thv nr. 62 en
Dotingalaan
volgend.
Aanbrengen van een fietssluis in het voetpad
gelegen tussen de woningen Dotingalaan 62 en 90.
Er wordt nu gevaarlijk hard gereden over deze
Dotingalaan
stoep door (brom)fietsers.
Het bij de afvalcontainers op de hoek
Dotingalaan/J.A. Fyn van Draatlaan gelijkelijk
inrichten zoals bij de afvalscheiding nabij het OAZDotingalaan /
gebouw. Dus betegelen en rondom een
J.A.Fijnvandraatlaan beukenhaagje.
Kuilen in het wegdek opheffen thv Enter op de J.A.
J.A.
Fyn van Draatlaan en de Aetsveldselaan thv de
Fijnvandraatlaan /
brandweer door te laagliggende putten en nabij de
Aetsveldselaan
Molenstraat een kuil bij een put aldaar.
Hugo de Grootlaan / T-splitsing Hugo de Grootlaan en Troelstralaan:
Troelstralaan
bordje ‘Uitgezonders fietsers’ mist aan deze kant.
Hugo de Grootlaan tussen Aetsveldselaan en
Troelstralaan: kan rijrichting niet worden
omgedraaid? Hierover is toentertijd vanuit de
gemeente geen overleg geweest. Waarom is voor
Hugo de Grootlaan de huidige rijrichting gekozen?
Groenstrook tussen de Hugo de Grootlaan,
Aetsveldselaan en de sloot van de Gooilandseweg
verzakt en is drassig. Bij maaien worden hier vaak
Hugo de Grootlaan diepe sporen in getrokken.

Ricci Moaddine

Deze vraag speelt op meerdere locaties in
Weesp. Mogelijk kan dit worden aangepakt met
de uitvoering van het Parkeerplan.

Ricci Moaddine

Op een voetpad mag niet worden gereden met
(brom)fietsen. Wanneer dit tot overlast lijdt kan
men in contact treden met de politie.

Fixi

De plannen van de ondergrondse
afvalinzameling even afwachten.
De herstel werkzaamheden bij de Molenstraat
zijn reeds uitgevoerd. De kuilen in de
Fijnvandraatlaan gaan we beoordelen of hier
herstel noodzakelijk is.

Ricci Moaddine

Gaan we laten plaatsen.

Stadsbeheer

Stadsbeheer

De gemeente ziet geen aanleiding om de
rijrichting om te draaien.
Het aanpakken van dit probleem vraagt een
grootschalige aanpak. Dit zit momenteel niet in
de planning. In het beheer wordt getracht om
spoorvorming te voorkomen.

Fixi / Ymere

Het onderhoud zit in een onderhoudsbestek. Het
gaat om een beeldbestek en zolang het binnen
beeld ligt voldoet de aannemer aan zijn
verplichtingen en hoeft er geen extra onkruid te
worden verwijderd. De wijkbeheerder van Ymere
gaat langs bij de woningen die van Ymere zijn.

Ricci Moaddine

Hugo de Grootlaan richting Troelstralaan: teveel
onkruid op de stoep aan zijde woningen Ymere.
Zuid 1

Hugo de Grootlaan

Alle straatnaambordjes op de huizen zijn oud,
verbogen en aan vervanging toe of mogen weg. Het
gaat hier vooral om huizen van Ymere.
Zuid 1

Hele wijk

Zuid 1

Speeltuin 'de
Adelaar'

Zuid 1

Aetsveldselaan

Zuid 1

Aetsveldselaan

Fixi / Ymere
Speeltuin achter Aetsveldselaan: toegangspaden
slecht onderhouden, asfalt is gebroken. Bij
opknappen zou een mooiere oplossing dan asfalt
gekozen kunnen worden.
Gemeentegroen Aetsveldselaan langs de stoep
tussen de Hugo de Grootlaan en de Dr J.Th. de
Visserlaan is slecht onderhouden.
Drempels Aetsvelselaan worden steeds hoger door
verzakking straat. Voldoet dit nog aan de norm?

Stadsbeheer

Fixi

Patrick Scholte

Drempel bij toegang Aetsveldselaan vanuit de van
Houtenlaan is hoog, maar zou beter wat van de van
Houtenlaan af kunnen liggen, zodat de auto’s eerst
de bocht om zijn voordat ze de drempel raken.
Zuid 1

Aetsveldselaan

Patrick Scholte

Idem voor drempel vanuit Irenelaan naar van
Houtenlaan.
Zuid 1

Zuid 1

Zuid 1

Draaiersschans

Kuiperslaan /
Draaiersschans

Patrick Scholte
Prullenbakken Draaiersschans zijn al bijna een jaar
weg. Ondanks meldingen via Fixi zijn ze nog steeds
Ben Tames / Fixi
niet door nieuwe vervangen.
Groen op de hoek van Kuiperslaan en
Draaiersschans is een rotzooi. Is waarschijnlijk
eigendom van Abbott. Eventuele bouwplannen
lijken de buurtbewoners geen goed idee. Is deze
Ymere
grond van Ymere en wat zijn de plannen?

Tijdens de reconstructie zijn er nieuwe
straatnaamborden opgehangen aan de
lichtmast. De oude straatnaamborden zijn niet
verwijderd. Onduidelijk wie ze zou moeten
verwijderen. We zullen dit uitzoeken en komen
er op een later moment op terug. Ymere zelf
vervangt geen straatnaamborden.

Wordt meegenomen in de herontwikkeling
binnen twee jaar.
Het onderhoud van het groen zit in een
beeldbestek. Wij zullen het nalopen en eventueel
de Tomin groep hierop wijzen.
Hoogteverschil drempelopgang voldoet nog aan
de norm.
Hoogteverschil drempelopgang voldoet nog aan
de norm. De inrichting van de inritconstructie is
bedoeld om het autoverkeer te remmen in de
overgang van een rijweg met een
snelheidsregime van 50 km/uur naar een rijweg
met een snelheidsregime van 30 km/uur.
Hoogteverschil drempelopgang voldoet nog aan
de norm. De inrichting van de inritconstructie is
bedoeld om het autoverkeer te remmen in de
overgang van een rijweg met een
snelheidsregime van 50 km/uur naar een rijweg
met een snelheidsregime van 30 km/uur.

Bak is recentelijk teruggeplaatst.

De grond is niet van Ymere, maar van Abbott. Er
zijn bouwplannen door de woongroep. Ymere
staat daarbuiten.

Zuid 1

Zuid 1

Zuid 1

Zuid 1

Zuid 1

Nolensstraat is de stoep wel erg groen, net als de
Hugo de Grootlaan tussen de Kuyperlaan en
Nolensstraat
Aetsveldselaan.
Thorbeckelaan: één heg staat veel te ver over de
stoep. Hier kunnen geen rolstoelen of rollators meer
Thorbeckelaan
langs. Hier moet op worden gehandhaafd.
Vanuit uitritten van Houtenlaan tussen
Gooilandseweg en overgang Irenelaan is het
gevaarlijk de weg opdraaien. Auto’s komen met
C.J. van Houtenlaan grote vaart van de stoplichten Weesp inrijden!
Wapen van Weesp op de hoek bij stoplichten
Kruising
Gooilandseweg en van Houtenlaan is overwoekerd
Gooilandseweg
met onkruid.
Meerdere bewoners vinden dat er een tekort aan
parkeerplaatsen is (met name in de Hugo de
Grootlaan) en maken zich zorgen over het effect die
de invoering van parkeervergunningen op onze wijk
zal hebben. Is hierover iets opgenomen in het
Hele wijk
parkeerplan?

Centrum

Schoolsteeg en
pleintje

Centrum

Middenstraat

Centrum

Middenstraat

Stadsbeheer

Gedaan

Handhaving

Dit wordt opgepakt door team Toezicht en
Handhaving van de gemeente Weesp.

Ricci Moaddine

Voor kennisgeving aangenomen.

Stadsbeheer

Verholpen

Stanley Dekker

In het Parkeerplan is opgenomen dat na
invoering van de parkeerregulering door middel
van monitoring de positieve en negatieve
effecten in beeld worden gebracht.

De fietsen belemmeren de doorgang. Het pleintje
biedt ruimte voor een fietsenrek of punaises. Het
pleintje maakt een rommelige en verwaarloosde
indruk. Bewoners willen het pleintje graag
gezelliger. De aanwonenden hebben bij de
gemeente een klacht ingediend dat het ook gebruikt
wordt als rookplek voor beambten van het stadhuis. Actie bewoners

De anti parkeerpaaltjes zijn verrot en aan
vervanging toe.
Ter hoogte van der Schoolsteeg is een
elektrakastje voorzien van graffiti. Dit is op
meerdere plekken geconstateerd.

Fixi

De klacht over de rookplek is besproken met de
ambtenaren. De gemeente staat open voor
voorstellen van de bewoners om het pleintje te
herinrichten of op te leuken. Eventueel kan
hiervoor een Weesper Kei (zelfs tot € 1000,-)
worden aangevraagd.
De palen in de straten worden met regelmaat
nagelopen en eventueel vervangen. Het is niet
dat alles 1 op 1 wordt vervangen, maar de
gemeente controleert voortduren.

Elles le Maitre

Gemeld aan de eigenaar van de kast.

Centrum

Achter 't Vosje /
Oudegracht

De afvalbakken op de bastions zijn meestal te vol.

Ben Tames / Fixi

Centrum

Achter 't Vosje /
Oudegracht

Tegels heel onregelmatig en gevaarlijk.

Fixi

Wij zullen hier de komende tijd extra op letten.
Wij krijgen hier weinig klachten over. Het gaat
om een beeldbestek en afhankelijk van dat
beeldniveau mag een bak een % vulling hebben.
Alles daarbinnen hoeft de Tomin niet te legen.
Wij hebben uw melding opgenomen in ons
onderhoudsprogramma voor bestratingen in
Weesp. U wordt nader geïnformeerd over
wanneer we starten met de
onderhoudswerkzaamheden in deze straat.

Diepliggende deksel van grote put en door
boomwortels sterk aangetaste bestrating geven
gevaarlijke situatie.

Fixi

Het is ons bekend dat de bestrating hier en daar
ongelijk is. De ongelijkheden blijven binnen de
marge die wij hanteren. Als bestrating te hoog
ligt herstellen wij dit met zoveel mogelijk met het
bestaande materiaal. Mocht dit niet mogelijk zijn
dan gebruiken we koudasfalt. Dit geeft helaas
wel een rommelig beeld van de bestrating.

Hek bij speeltuin mist een kapje. Scherpe rand.

André v.d. Wurff

Centrum
Centrum

Wollenweversbuurt
Achtergracht bij
Wollenweversbuurt

Centrum

Achtergracht bij
Wollenweversbuurt

Centrum

Centrum
Centrum

Ook hier zeer ongelijke grote tegels die gevaarlijke
situaties geven.
Fixi
De lantaarn staat uit het lood en de armatuur hangt
Sam van Gentsteeg scheef.
Fixi

Achtergracht bij
Wintertuin
Achtergracht bij de
bushalte

Dat gaan we repareren.
Wij hebben uw melding opgenomen in ons
onderhoudsprogramma voor bestratingen in
Weesp. U wordt nader geïnformeerd over
wanneer we starten met de
onderhoudswerkzaamheden in deze straat.

Veel fietsen tegen de huizen. Er is een flinke ruimte
tussen de plantsoenen, daar zou een fietsrek
geplaatst kunnen worden.
Stadsbeheer

Wordt hersteld.
We streven ernaar in 2020 de
fietsparkeercapaciteit in het centrumgebied te
vergroten. Dit is afhankelijk van de financiële
mogelijkheden.

Grafiti op een electrakast.

Gemeld aan de eigenaar van de kast.

Elles le Maitre

Centrum

Achtergracht bij de
bushalte

Centrum

Achtergracht bij AH

Centrum

Achtergracht nr. 54

Centrum

Centrum

Grondplaat met uitstekende boutkoppen geeft
gevaarlijke situatie.
De parkeerplaats voor fietsen is bijna leeg maar
voor de gevel van AH staat het vol. Informatie
plaatsen of handhaven?

Fixi

Dit is een voet van de parkeerautomaat die
destijds is verplaatst t.b.v. de bouw AH. Wat ik
begrepen heb is dat de parkeerautomaat na de
bouw terug geplaatst zou worden. Ik heb hier
geen zicht op wanneer dit uitgevoerd gaat
worden.

Fixi

Achtergracht nr. 54

De straat verzakt tegen de huizen aan.
Elektrakast bij de Singelstraat staat helemaal
scheef.

Er is volgens team Toezicht en Handhaving geen
grondslag voor handhaven.
Afgehandeld volgens Fixi. Geen nadere
informatie.

Elles le Maitre

Gemeld aan de eigenaar van de kast.

Achtergracht bij
Talmastraat

Het straatnaambord Talmastraat ontbreekt.

Stadsbeheer

Centrum

Oude Gracht

Troittoir op meerdere plaatsen verzakt, zodat de
stoep door rollators en rolstoelen nauwelijks te
gebruiken is.

Fixi

Centrum

Oude Gracht

Centrum

Terras Minevitus

Centrum
Centrum
Centrum

Kromme
Elleboogsteeg
Nieuwstad
De Rondensteeg

Centrum
Centrum
Aetsveld

Pleinbrug
Roozenboom- en
Draaiersschans
Vijver bij sporthal

Bomen asymetrisch gesnoeid, vorm sterk
aangetast.
Wordt nooit gebruikt, dient het gehele jaar als
opslag

Water loopt de huizen binnen bij een flinke
regenbui.
Elektrakast bij Klaas Listingsteeg vol met grafiti.
Lantaarn aan de Nieuwstadzijde glas kapot
Bord 'verboden in te rijden'is bij de Oude Gracht
slecht zichtbaar. Men rijdt regematig tegen de
richting in. Kan het bord anders, duidelijke worden
neergezet?
Kan er een tafeltennistafel geplaatst worden voor
de wat oudere jeugd en volwassenen?
Graag het verdwenen bankje terugplaatsen

Handhaving

André v.d. Wurff
Handhaving

Stadsbeheer
Elles le Maitre
Fixi

Ricci Moaddine
Cindy Kruidenberg
Stadsbeheer

De Achtergracht grenst niet aan de Talmastraat.
Welke straat wordt hiermee bedoeld?
We hebben geen struikel momenten
waargenomen. In het trottoir staan wel een
aantal palen die doorgang bemoeilijken. Deze
zijn geplaatst om de uitstekende balkons te
beschermen.
Bomen worden bewust op deze manier
gesnoeid. Elk jaar een andere hoek en een vrije
hoek voor het passeren van vrachtautos.
Dit heeft de aandacht van team Toezicht en
Handhaving.
Inspectie is uitgevoerd. Alle kolken in de steeg
staan op normaal niveau. Er zijn ook geen
bijzonderheden gevonden in het hoofdriool. Dit
betrof waarschijnlijk een incident.
Gemeld aan de eigenaar van de kast.
Wordt gerepareerd.

Stand van het bord is aangepast.
Dit voorstel wordt meegenomen in het
Schansenplan.
Bankje staat er weer!

Aetsveld

Vijver bij sporthal

Het wegdek van de brug is niet egaal, waardoor
grote plassen bij regen en spekglad bij wat
(nacht)vorst. Mensen hangen met twee handen aan
de brugleuning. Er wordt ook niet gestrooid.
Harm van Wees

De aannemer heeft aanpassingen gemaakt om
het water goed van de brug af te voeren.
Hiervoor is geen budget. Bewoners kunnen een
Weesper Kei aanvragen en dit zelf gezamenlijk
oppakken in overleg met de gemeente.

Aetsveld

De wegscheiding is onaanzienlijk. Graag bloemen
inzaaien of betegelen identiek aan andere
Vijver bij sporthal
vluchtheuvels.
Stadsbeeher
Wordt vaak veel te hard gereden. Wanneer komt
de Smiley daar weer eens te staan? Of kunnen er
tactische witte strepen op de weg geplaatst worden
die zo'n ratelend geluid geven, zodat bestuurders
Wiefferingdreef
hun snelheid matigen?
Ricci Moaddine
De ooit aan het eind van de bocht geplaatste
spiegel bij de zijstraat is verdwenen door een
Wiefferingdreef iets aanrijding en nooit meer teruggeplaatst. Graag zien
voor de vijver.
we deze weer terug. Gevaarlijke situatie.
Ricci Moaddine
Speeleiland /
Skatebaan
Prullenbakken zijn niet bruikbaar
Fixi

Aetsveld

Speeleiland /
Skatebaan

Het bord is in bestelling. Zodra deze is geleverd,
wordt het beschadigde bord vervangen.

Aetsveld

Speeleiland /
Zeecontainer

Aetsveld

Speeleiland /
klimtoestel

Aetsveld

Speeleiland

Geen bankje en geen prullenbak. Klimtoestel is aan
onderhoud/vervanging toe.
Stadsbeheer
Er lopen te vaak honden op het speeleiland terwijl
dit verboden is.
Handhaving

Aetsveld
Aetsveld

Begijnepolderweg
Fietskruising Grote
Weer

Hier mist een spiegel aan het eind van de weg bij
de haakse bocht.
Ricci Moaddine
Gevaarlijk punt voor fietsers. Kunnen hier wat extra
waarschuwingen worden aangebracht?
Ricci Moaddine

Aetsveld

Hele wijk

Parkeeroverlast en te hoge parkeerdruk

Aetsveld

Aetsveld

Aetsveld

Bord met spelregels is beschadigd.
Biedt een treurige aanblik. Veel vuil en kapot glas.
De gelaste tafelbladen zijn vernield/krom. Graag
weghalen.

Fixi

Renate Hulsman

Ricci Moaddine /
Handhaving

De Smiley zal daar nogmaals geplaatst worden
binnenkort.
Verkeersspiegels leveren schijnveiligheid op. De
gemeente is daarom zeer terughoudend met het
plaatsen ervan.
De prullenbakken worden de komende tijd
gecontroleerd en waar nodig vervangen.

De komende weken zal er een beslissing vallen
over vervangen/verwijderen van de zeecontainer.
De prullenbakken worden de komende tijd
gecontroleerd en waar nodig vervangen. Over
het klimtoestel wordt op een later moment
besloten.
Dit is doorgegeven en heeft de aandacht.
Verkeersspiegels leveren schijnveiligheid op. De
gemeente is daarom zeer terughoudend met het
plaatsen ervan.
Er zijn al waarschuwingsborden geplaatst.
De gemeente verzoekt parkeerkwesties te
blijven melden. BOA's kunnen en willen hierin
een rol spelen.

