Overzicht acties naar aanleiding van Eerdmans@ bewonersavond in Nesselande op 14 maart 2017
In dit detail-overzicht staan alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens de Eerdmans@ Nesselande zijn genoemd. Ook somt het op hoe wij die acties hebben opgepakt en
afgehandeld en hoe het daar nu mee staat.
Nummering

Vraag/ verzoek/ wens

Toelichting

Stand van zaken

1

Gebruik afvalcontainers

2

Overlast hondenpoep Jan Wilspad

Containers voor met name karton zitten vaak zo vol Papiercontainers zitten regelmatig verstopt. Verstopping
dat er karton naastgezet wordt of wordt gedeponeerd wordt opgelost en karton dat er naast staat wordt
opgeruimd. Dit is slechts een tijdelijke oplossing. De
in de restafvalcontainer.
gemeente (Toezicht & Handhaving) neemt dit op in de
surveillance.
Stadsbeheer heeft een hondenpoepactie opgestart. Dit
Nabij het Jan Wilspad is een hondenuitlaatplek
bestaat uit locatie schoonmaken, bewonersbrief
zonder opruimplicht. Echter op het trottoir van het
pad langs het kleine appartementengebouw aan het verspreiden en een aantal weken extra toezicht. De
hondenpoepactie is gestart op het Jan Wilspad.
G.van Tongerloohof 10-14 worden ook honden
uitgelaten en de eigenaren ruimen de poep niet op.

3

Drinkwaterpomp Boulevard

Op het Maltaplein werd 1 a 2 jaar terug een
drinkwaterpomp geplaatst. Een tweetal pompen op
de boulevard zouden beter op hun plaats zijn
geweest, volgens een bewoner.

4

Atletiekbaan Nesselande

Er was een voorstel om aan de Kos-boulevard een
bescheiden atletiekbaan in te richten. Een bewoner
vindt dit een gemiste kans. Plaatselijke
atletiekvereniging Trackstars beschikt niet over een
accommodatie. De voorziening is nog niet klaar.

5

Fietsendiefstal

Bewoners maken melding van toegenomen
fietsendiefstal rondom het metrostation.

De drinkwaterpomp is geplaatst in samenwerking met
Dunea. Er is contact met Dunea over mogelijk extra
tappunten. Inmiddels blijkt de geplaatste waterpomp
eigendom te zijn van c.q. geplaatst te zijn door de
winkelierssvereniging. Zij hebben geen plannen voor een
2e voorziening. Bij elk van de twee in 2018 te plaatsen
toiletvoorzieningen (onderdeel Zeiknota / Programma oost)
komt een watertappunt.
In afstemming met Trackstars Nesselande zijn door
Stadsbeheer aanvullende voorzieningen en maatregelen
t.b.v. de atletiekbaan inmiddels gerealiseerd.

16 maart en 13 april zijn er door de politie acties gehouden
in het kader van fietsendiefstal.

6

Overvolle containers

7

Omgeving badplaats

8

Overlast hondenpoep speeltuin Herman
Bielingplein

9

Overlast auto's Kosboulevard

10

Onderhoudswerkzaamheden groen en
snoeien Corfoepad
Verkeersdrempel Corfoepad

11

Probleem van overvolle containers wordt veroorzaakt
door bewoners van omliggende wijken, bouwvakkers
en de winkeliers. Het afval wordt ernaast gezet en
zorgt voor overlast.
Een bewoner vindt de omgeving badplaats echt te
druk en vindt dat het asociale mensen aantrekt.
Deze bewoner verzoekt om de buitenruimte netjes
en schoon te houden (vrij van glasscherven).

De gemeente (Toezicht & Handhaving) monitort locatie
intensief. Er worden regelmatig controles uitgevoerd en
indien daartoe aanleiding is, worden bekeuringen
uitgedeeld.
In de zomermaanden is er verhoogde inzet om het strand
schoon te maken. Ook wordt de beachcleaner ingezet voor
het zeven van het zand. Twee, duidelijk zichtbare,
parkeerverbodsborden zijn geplaatst.

Betreft de speeltuin Herman Bielingplein en het
voetgangerspad naar de achterkant van de
woningen (Piet Begeerstraat).
Rond de 10 a 14 auto's staan 's avonds bij goed
weer op de Kosboulevard. Dir zorgt voor overlast.
O.a. afval, drugs, blikjes.
Een bewoner geeft het signaal dat snoeiafval van de
hagen de tuin in wordt geblazen.
Bewoners geven aan dat de verkeersdrempel te
hoog is.

Hier wordt een extra hondenpoepactie gehouden
(schoonmaak, extra toezicht en tijdelijke extra bebording).
De gemeente (Toezicht & Handhaving) houdt specifieke
controles.
Stadsbeheer heeft dit doorgegeven aan de aannemer.
Drempel is te hoog volgens de normen (mede door zakking
van bestrating voor en achter de drempel). Drempel wordt
aangepast. De bestrating is inmiddels opgehoogd bij de
drempels ter hoogte van Corfoepad nr. 160.

