Overzicht acties naar aanleiding van Eerdmans@ bewonersavond in Oosterflank op 17 januari 2017
In dit detail-overzicht staan alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens de Eerdmans@ Oosterflank 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
Openbare ruimte als ontmoetingsplek / Huis van
Oosterflank

Toelichting

Stand van zaken

Nav pitch van Makers en Doeners: meer ruimte en minder Gebiedscommissie en Stadsbeheer hebben gesprekken gevoerd
regels en voorrang voor eigen kracht buurtbewoners
met Makers en Doeners en wederzijdse beelden over
mogelijkheden met elkaar uitgewisseld.
Verwijderen bankje (Kroonstaddreef)
Een bewoner geeft aan last te ondervinden van bewoners Een bewonersbrief is verspreid om de mening van de bewoners
van de Bavo en stelt voor het bankje in de weide nabij
over het verwijderen van het bankje te polsen. Het bankje is naar
Kroonstaddreef) te verwijderen.
aanleiding hiervan inmiddels verplaatst.
Voorlichting (afval en voeren van dieren) in meerdere Bewoners van hoogbouw Cartagenapad vragen om
Er is contact geweest met verhuurder Woonstad.
talen
voorlichting over omgaan met afval en (niet) voeren van
Voorlichtingsmateriaal is geleverd. Voorlichtingsmateriaal bestaat
dieren aan de singel, in meerdere talen.
voornamelijk uit plaatjes, een soort "strip"-verhaal.
Contact wijkagent / politie
Contact tussen Pameijer en wijkagent loopt niet goed. Niet Gemeente heeft gezorgd voor uitwisseling van juiste
bereikbaar, geen contactgegevens bekend, afspraken
contactgegevens.
worden niet nagekomen.
Verlichting Grote Beer
Nieuwe straatlantaarns geplaatst, trottoirs minder goed
Stadsbeheer heeft dit onderzocht. Er zijn 6 extra lichtmasten
verlicht nu, onveilig.
geplaatst.
Onveilig gevoel door hoekjes, doorgangetjes en
De wijk kent veel donkere hoekjes, doorgangetjes en
Er is gezamenlijk een rondje in de wijk gelopen. Openbare
doodlopende paden
doodlopende paden tussen tuinen (brandgangen). Gevolg verlichting is op orde. Onveilig gevoel heeft te maken met de
is onveilig gevoel voor een bewoner.
stedenbouwkundige opzet van de wijk.
Overlast van personen Tromsodreef / Moermanskpad Personen gebruiken drank en drugs rondom speelplaats
Gesprek tussen directie Veiligheid en bewoners is geweest.
en parkeerplaats.
Wijkagent neemt contact op met BAVO. Jeugdhandhavers zullen
deze locatie extra aandacht geven.
Bewonersinitiatief trainingsrekken Semiramispark
Theatermaker Bjorn Romy heeft het idee samen met
Stadsbeheer is samen met deze initiatiefnemer op zoek gegaan
andere (jonge) bewoners voor trainingsrekken
naar mogelijkheden en potentiele locaties om dit idee te
("calisthenics") in het Semiramispark.
realiseren.Er komen kant-en-klare units op bv sportboulevard
Nesselande en het Prinsenpark of Scandinaviepad. Financiering
vanuit Programma Oost.
In Nesselande is inmiddels een calistenicspark aangelegd. In
overleg met initiatiefnemers is besloten dat een tweede
calisthenicspark in het Prinsenpark komt. Deze is 7 december
gereed.

9

Verkeerssituatie Evenaar

hard rijden, weinig oversteekplaatsen, inconsequent
toepassen van voorrang voor fietsers en voetgangers

Het verkeersoverleg constateert hier duidelijk tegenstrijdigheid in
de inrichting van de weg en het regime van 30 km/h. Er zal een
verkenning worden gedaan waarin in beeld wordt gebracht wat de
oplossingsvarianten zijn en de bijbehorende
maatregelen/ingrepen. Onderdeel van de verkenning is bv een
schouw en/of een werksessie met diverse betrokkenen en
eventueel bewoners. De planning voor de uitvoering van deze
verkenning is vooralsnog de eerste helft 2018.
In de wijken Oosterflank en Prinsenland wordt 3e kwartaal 2017
Een bewoner vraagt om het invoeren van betaald
een parkeertelling uitgevoerd om een beeld te krijgen van de
parkeren. Tijdens de bijeenkomst blijken er meer tegendan voorstanders. Uit Oosterflank krijgt de gemeente af en parkeersituatie. Deze wordt daarna geanalyseerd en besproken in
het verkeersoverleg. Uitkomsten zijn nog niet bekend.
toe meldingen over de parkeersituatie.

10

Parkeerproblematiek

11

Overlast verhuurbedrijf Sixth

Bewoners ervaren overlast van verhuurbedrijf Sixth.

Nav bespreking in het verkeersoverleg zijn er halve bollen in de
bocht geplaatst als fysieke belemmering tegen het parkeren op
deze locatie. Gevolg van deze maatregel blijkt dat de huurauto's
nu op enige afstand van de vestiging (o.a. langs Hoofdweg)
worden geparkeerd en daar weer tot klachten leiden.

12

Onveiligheid en inbraakgolf

Veel onveilige plekken in de wijk, volgens bewoners

13

Extra vuilnisbakken

Bewoonster Tangererf meldt vervuiling in de straat en
vraagt om extra vuilnisbakken

Op 4 april is een veiligheidsschouw gedaan door gemeente en
politie. Hangplekken en locaties van meldingen zijn bezocht.
Politie heeft hierna bewoners voorlichting gegeven over betere
beveiligingen in en om het huis (zoals oa. hang en sluitwerk en
verlichting).
De route is bekeken en er zullen extra Rdambakken worden
geplaatst. De planning hiervan is eind 1e / begin 2e kwartaal 2018.

14

Jongerenoverlast

Voor jongeren van 15-24 jaar is weinig te doen, vindt een
bewoonster

15

Gebruik vuilcontainers door pizzeria (Poolsterplein)

16

Hondenpoep omgeving Helsinkipad

17

Afsluiten binnenplaatsen

18

Wateroverlast riool Aalborgpad

19

Schade aan auto door snoeiwerkzaamheden

20

Boodschappenkarretjes AH door de wijk

21

Sponzen hondenuitlaatplaats Evenaar

Melding is ingebracht in het overleg met Buurtwerk. Er zijn
activiteiten mogelijk, hierbij moeten jongeren zelf in beweging
komen. Overlast wordt aangepakt via het ambulant jongerenwerk.
Zij zullen in gesprek gaan met bewoonster.
Gebruik van gemeentelijke vuilcontainers door pizzeria.
BOA's moeten op heterdaad deze melding vaststellen. Gemeente
Hierdoor onnodig naastplaatsingen.
heeft dit onder de aandacht gebracht van de voorzitter
winkeliersvereniging.
Bewoners evaren overlast van hondenpoep in de
Hier wordt extra gesurveilleerd door de gemeente (Toezicht &
omgeving van het Helsinkipad.
Handhaving).
Bewoner vraagt naar mogelijkheden van het afsluiten van Contact met Woonstad is gezocht door de gemeente. Afsluiting is
binnenplaatsen
niet mogelijk i.v.m. geldende erfdienstbaarheid / recht van
overpad.
Bewoner ervaart wateroverlast als gevolg van een knik in Er zijn metingen gedaan. Er blijken geen afwijkingen aan het riool
het riool Aalborgpad.
en dus geen aanleiding voor maatregelen.
Een bewoner meldt schade aan zijn auto door snoeiwerk Deze vraag is uitgezet bij de afdeling Schadezaken en
van de gemeente.
Verzekeringen. Bewoner is schadeloos gesteld. Dossier is
gesloten.
Een bewoner meldt boodschappenkarretjes AH te zien
De voorzitter van de gebiedscommissie wijst tijdens de avond op
door de wijk en in de singel.
de verantwoordelijkheid van de winkelier, die de wagentjes moet
ophalen. De supermarktmanager is hierop gewezen.
Een bewoonster omgeving Tromsodreef laat haar hond uit De gemeente (boswachter en de beheerder) heeft de
bij de Evenaar en heeft de laatste weken diverse malen
hondenuitlaatplaats een paar keer bezocht, maar niets
sponzen aangetroffen.
aangetroffen.

22

Verlichting achterzijde Evenaar

Een bewoner stelt een vraag over het missen van
verlichting aan de achterzijde van de Evenaar.

Afspraak op locatie met Woonstad en scholengemeenschap GSR
is geweest. Voorstel voor aanbrengen van verlichting op
schoolgebouw en particuliere schuurtjes wordt voorbereid.
Bekostiging via bewonersinitiatief en/of programma Oost. Waar
nodig worden maatrgelen getroffen.
Als gevolg van personele wisselingen bij Woonstad heeft dit
vertraging opgelopen. Inmiddels is overleg met de school en
Woonstad weer opgepakt. Gestreefd wordt een en ander begin
2018 te realiseren.

