Overzicht acties naar aanleiding van Eerdmans@ bewonersavond in Ommoord op 2 februari 2016
In dit detail-overzicht staan alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens de Eerdmans@ Ommoord zijn genoemd. Ook somt het op hoe wij die acties hebben opgepakt en
afgehandeld en hoe het daar nu mee staat.
Nummering
1

2
3

4

5
6
7

8

Vraag/ verzoek/ wens

Toelichting

Stand van zaken

Stadsbeheer heeft deze locatie opgenomen in de aanpak
wateroverlast.Wateroverlast is opgelost door
maatregelen genomen in het kader van het project
Gemeenschappelijke tuinen.
Zwerfafval Max Planckstraat
Stadsbeheer zal met bewoner persoonlijk contact Afval is verwijderd.
opnemen.
Overlast hangjeugd omgeving
Actie is opgepakt door politie en Buurtwerk.
Hammerskjoldplaats/ wijktuin
Jeugdoverlast op deze locatie is in beeld gebracht en op
in gezet.
Opgeblazen afvalbak Arrheniusweg
Afvalbak is opgeblazen en deze is nog steeds
Melding is nagetrokken. Beugel is nog zichtbaar. Bak is
niet vervangen.
niet van de gemeente en wordt niet door de gemeente
vervangen.
Verlichting Max Planckstraat
Verlichting functioneert niet, Stadsbeheer zal met Verlichting is hersteld.
bewoner persoonlijk contact opnemen.
Gestalde aanhanger Max Planckstraat Stadsbeheer zal met bewoner persoonlijk contact Aanhanger is via handhaving verwijderd.
opnemen
Oneffenheden, obstakels en
Een bewoner met scootmobiel spreekt zijn
Stadsbeheer heeft met bewoner contact opgenomen en
wateroverlast fietspaden langs metro ongenoegen uit over oneffenheden in en
heeft de situatie daar waar wenselijk via Snel Herstel
objecten op fietspaden en over de wateroverlast opgepakt.
op de fietspaden langs de metro
Alert-zebra's President Wilsonweg
Alert-zebra's President Wilsonweg werken
Dit is opgepakt door Stadsbeheer. Het is gerepareerd en
regelmatig niet
het systeem werkt weer naar behoren.
Wateroverlast en verzakkingen
omgeving Kellogplaats

Stadsbeheer zal bewoner Kellogplaats
benaderen en zal deze locatie opnemen in de
aanpak wateroverlast.

9

Plaatsen afvalbakken en
sigarettendovers op routes

Betreft hier voetgangersroutes

Opgepakt door Stadsbeheer, vanuit Programma
Zwerfvuiloffensief, "1000 extra vuilinisbakken". Op basis
van concrete signalen uit de Kruidenbuurt is d
edoorgaande voetgangersroute nagelopen. Dit heeft
geleid tot bijplaatsing van 2 bakken nabij het
Kruidenbuurtpark.
Stadsbeheer heeft met bewoner contact opgenomen.
Bomen zijn gesnoeid. Wellicht zal er voorjaar 2018 weer
wat gesnoeid gaan worden. Dit is afhankelijk van de
uitkomst van een nieuwe schouw.
Extra (burger)surveillance op gezet door Stadsbeheer,
borden zijn geplaatst. Handhavingsactie op deze locatie
is in jaarrooster opgenomen.

10

Bomen locatie Zomerdoorn/ Nieuwe
Ommoordseweg

Bomen veroorzaken overlast

11

Handhaving Hesseplaats

Overlast van fietsers en scooters

12

Parkeerprobleem omgeving Fioringras Een bewoner meldt dat een parkeerprobleem
omgeving Fioringras.

Heeft de aandacht van Stadsontwikkeling (Verkeer &
Vervoer) gekregen. Er is een parkeertelling gedaan. Op
basis daarvan is het oordeel van Stadsontwikkeling dat
de situatie niet ernstig is. Voor zover nodig / gewenst zal
bij het project Grassenbuurt hieraan nadere aandacht
worden geschonken.

13

Oversteekplaatsen President
Wilsonweg

Wens voor oversteekplaatsen op de President
Wilsonweg, ter hoogte van Brantingeweg en
Debeijeweg.

14

Afvalcontainers omgeving Goudkruid

Probleem afvalcontainers omgeving
ouderenhuisvesting Goudkruid.

15

Borden reconstructie Max Planckstraat Borden reconstructie Max Planckstraat mbt
parkeren. Bewoners op de onderste etages
hebben last van optrekkende uitlaatgassen van
startende auto's.

Wens wordt voorgelegd aan Stadsontwikkeling, tbv
advies vanuit het verkeersoverleg. Advies vanuit
verkeersoverleg is negatief. Stadsontwikkeling
beoordeelt de oversteken op de President Wilsonweg als
niet gevaarlijk en overzichtelijk vanwege middenberm.
Daarnaast zal toevoeging van extra oversteekplaatsen,
de effectiviteit van bestaande oversteekplaatsen
verminderen. Er zijn daarom geen oversteekplaatsen
gecreeerd.
Stadsbeheer meldt tijdens de avond dat aanpak van
problemen met afvalcontainers ligt bij de 'afvalcoach'.
Melding is opgepakt en afgehandeld. Er zijn tijdelijk
bovengrondse containers geplaatst. Plaatsing van
ondergrondse containers wordt meegenomen in project
Geel-, Goud- en Ebbekruid 2018.
SB heeft borden geplaatst met "Parkeren met de neus
van de auto naar de flat".

16

Budget kinderboerderij De Blijde Wei

17

Behoud Romeijnshof

Extra budget nodig voor kinderboerderij De Blijde
Weide. Wethouder zegt toe het resterende
benodigde budget (max. 50.000) beschikbaar te
stellen.
In het verleden had de Romeijnshof een
belangrijke functie voor de wijk. Bewoners en/of
ondernemers zien kansen, maar dan moet de
gemeente meewerken.

Sport en Cultuur heeft het toegezegde budget voor de
vernieuwing van de speeltuin vrijgemaakt. De nieuwe
toestellen zijn geplaatst en in juli 2016 heeft de
wethouder de vernieuwde speeltuin op geopend.
Er is een subsidietender uitgeschreven om een externe
exploitant voor de Romeijnshof te vinden. Hier heeft geen
geschikte partij op ingeschreven. Gemeente is in overleg
met een groep bewoners en een mogelijke exploitant.
Het plan is kansrijk. De Romeijnshof wordt in 2018
opengehouden door de gemeente (afdeling Sport &
Cultuur van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling).

