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Aanwezigen/voorstelrondje 
Dhr. Zanen (Dorpsraad), Dhr. Ten Hoor (Dorpsraad), Mevr.Klein, Dhr. Willemsen, Dhr. Kiele, Dhr. De 
Jong, Mevr. Schrijver, Mevr. Kerkhof, Mevr. De Groot, Mevr. Van de Ham, Dhr. Buurveld, Mevr. 
Bartel, Dhr. Voncken (Dorpsraad), Mevr. Van der Schee, Dhr. Davids, Mevr. Hamestijn. 
Gemeente: Robert v.d. Kooi (wethouder), Alfons v. Leussen (wijkcoördinator), Jan Touw (opzichter), 
Edwin Biesheuvel (1e medewerker Groen). 
 
Tijdens de rondgang 
Er is een grote groep mensen aanwezig. Zij worden bedankt door de wethouder. Van te voren is een 
excel-bestand met punten aangeleverd door de dorpsraad, deze blijft separaat bestaan. Tijdens de 
rondgang zullen we de meeste punten langs lopen.  
 
Er is een vraag van de mensen van het Julianaplein om iets met de groenvoorziening te doen. 
Hierover zullen de bewoners met de gemeente in overleg kunnen. Wat is er mogelijk en wat zijn de 
wensen. 
 
Er wordt geconstateerd dat veel lantaarnpalen groen zijn uitgeslagen. Zolang de kap voldoende licht 
geeft zal de paal niet worden schoongemaakt. 
 
Er zijn vele klachten over de kwaliteit van de bruggen binnengekomen. Slechte planken of glad door 
aanslag. De bedoeling is om de bruggen te vervangen maar door leveringsproblemen wordt de 
planning niet gehaald. Gemeente heeft er aandacht voor. 
 
Er wordt gesproken over de snelheid en vrachtverkeer over de Henri Fordstraat. Dorpsraad ziet graag 
snelheid beperkende maatregelen. Mogelijk is dit mee te nemen in de het her in te richten gedeelte 
van de weg. 
Soortgelijke melding is ook via de mail gekomen over het Noordeinde. Daar rijden vooral wielrenners 
roekeloos en hard, wat gevaarlijke situaties oplevert. 
 
Actiepunten tijdens de rondgang:  
- De grote boom aan de overkant van de Gaffelaar heeft overhangende takken. (melding groen) 
- De trappetjes en schuine asfalt bij de Achterweg verdienen aandacht. Glad/schuin samen op te 

pakken in het voorjaar met de beschoeiing. (melding grijs) 
- Bij het pad naast Julianalaan 39 blijft water staan omdat de put niet goed zit. (melding grijs) 
- Pad naast Bernhardlaan 14 is slecht begaanbaar door overhangend groen (melding BOA) 
- De bosschage bij Julianaplein 10 is erg hoog en groot. Het geeft in het donker een onveilig 

gevoel. Graag snoeien. (melding groen) 
- Bij Hellehoek 9 staat een grote boom die overlast geeft. (melding groen) 
- Er mist een verkeersbord “fietspad” aan de kant van de nieuwbouw Wilheminalaan 4. (melding 

grijs) 
- Tegels liggen niet goed rond container 1021 (melding grijs) 
- Groenstrook naast het pad P.W. Alexanderlaan 17 bevat platgetrapte planten, kale plekken en 

een zaailing die weg kan. (melding groen) 
-  In het plantsoen bij Gootsehoek 67 blijft heel lang water staan en zijn planten dood gegaan. 

(melding groen) 
- Aan de andere zijde wordt om een stukje stoep gevraagd. Ter plaatse bekeken en dit is niet te 

maken. 
- Scheve en hoge tegels bij het pad Gootsehoek 19. (melding grijs) 



- De bosschage tussen Gootsehoek 11 en 21 is veel te groot geworden. Bewoners vragen dit te 
snoeien maar niet kort op de grond te zetten (melding groen) 

- De bestrating aan de Ossewei is na het leggen van de glasvezelkabel schots en scheef. (melding 
grijs) 

- De struiken langs de woning Hollemarestraat 41 kort zetten i.v.m. zijraam. (melding groen) 
- Onoverzichtelijke bocht bij Gootsehoek 2, snoeien of spiegel (melding groen) 
- De afvalbakken tussen Gootsehoek en Willem Alexanderlaan waren vol en nu allemaal 

poepzakjes op de grond ernaast. (melding) 
- Doorgang tussen lantaarnpaal 10 Hollemarestraat en de heg is te smal (melding BOA) 
- Sloopcontainer staat al lang op straat (hollemarestraat 27) en geeft rommel. (melding BOA)  
- Er is een verkeerspaaltje afgebroken bij Hollemarestraat 7 (melding grijs) 
- De putten bij Hollemarestraat 3 zijn verstopt (melding grijs) 
- Er wordt verzocht om een klepje op de vuilnisbak Hollemarestraat 1 ivm stank (melding grijs) 
- De hoek achter de brandweer is donker in de winterperiode. Gevraagd wordt om een extra 

lantaarnpaal of het snoeien van de bosschage. (melding groen) 
- Het pad naar de groene kruisweg wordt veel gebruikt maar is glad door de gevallen bladeren, 

graag vegen (melding) 
- De ondergrondse container geeft veel hinder voor de aanliggende woning. Men verzoekt een 

andere plaats, misschien in combinatie met de nieuwbouw aan de overzijde? (melding afval) 
- Er is een boom gezaagd (henri fordstraat) maar parkeervak is niet vernieuwd. (melding grijs) 
- Er staat een ongebruikte plantenbak, mogelijk nieuwe plek voor een boom. (melding groen) 
- De wegwijsbordjes zijn niet goed en nieuwe locaties missen. Galerie en Museum graag in 

combinatie met aanwijzing parkeren meenemen.(melding) 
- Het havenpleintje kan wat vrolijkheid gebruiken door nieuwe beplanting en het onkruid 

regelmatig verwijderen. (melding groen) 
- De bomenspiegels in het talud zijn verzakt (melding grijs) 
- Ongebruikte plantebak verwijderen en parkeerplaats van maken. Wel een hekje dat het 

trappetje beschikbaar blijft. (melding grijs) 
- Overhangend groen bij Elfwekenlaan 1 (melding BOA) 
- Achterpad tussen Elfwekenlaan en Noordeinde is van gemeente maar staan containers en heeft 

overhangend groen (melding BOA) 
- De Stoombootsteeg is altijd snel glad door groene aanslag en onkruid (melding grijs) 
- Lantaarnpaal naast Achterweg2-4 staat los. (melding Moon) 
- Er wordt verzocht om een spiegel als je de Schoolstraat het Noordeinde op rijdt (melding grijs) 
- De beschoeiing naast de trap Achterweg 2 is slecht (melding grijs) 
- Er rijden auto’s over het voetpad (Hofkespad) naar de kerk. (melding BOA) 


