Wijkschouw Achterwillens 1
november 2018
Gelopen straten en achterpaden:
Oud-Achterwillens:
Gloriantplantsoen, Arthurpad, Reinaertplein, Merlijnstraat, Tristanstraat, Isoldestraat,
Wethouder Venteweg:
wethouder Venteweg
en:
Zwarteweg, Steijnkade, Aschpotpad

Netwerk Achterwillens, Tristanstraat 18, 2805VC Gouda,
e-mail: netwerkachterwillens@gmail.com, blog: www.netwerkachterwillens.wordpress.com

Verslag Wijkschouw
Achterwillens 1
Werkwijze
• In de maand november zijn door vrijwilligers van het Netwerk Achterwillens een tweetal rondes
gelopen door een deel van de wijk Achterwillens (zie voorblad).
• De rondes zijn gelopen door Arjan van Erk, Gerda den Hollander, Erwin Jongeleen en Gerard
Voskuilen.
• Tijdens deze rondes zijn op 3 november vijftien en op 9 november vijf Meldingen Openbaar
Gebied gedaan via de app MijnGemeente. Het betrof hier telkens te vroeg of onjuist gedumpt
plastic of zwerf afval.
• In dit verslag staan telkens aangetroffen situaties waarin wij verbetering mogelijk en wenselijk
achten aangegeven.
• Dit overzicht bieden wij aan de gemeente Gouda aan zodat de verbeteringen overwogen en
doorgevoerd kunnen worden.

De gevonden verbetersituaties
1. Gloriantplantsoen ter hoogte van nummer 50
De kroonring is zodanig aangebracht dat het ijzer gevaar oplevert voor handen van plastic
ophangers en plastic ophalers; is ter plekke omgebogen zodat het gevaar is
verwijderd.
2. Gloriantplantsoen langs parkeerplaats tegenover nummers 64 t/m 70. De 19
parkeerblokken van 25-30 cm hoogte zijn steeds minder zichtbaar: wit verven
verhoogt de zichtbaarheid en voorkomt schade bij parkeren of struikelen in
halfdonker.
3.Gloriantplantsoen stoep tussen nummers 80 en 91Bestrating
recht leggen en het juiste waterafschot aanbrengen
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4. Gloriantplantsoen op het veld achter flats huisnummers
91 t/m 100
De drie zitbanken in het plantsoen verdienen een
opknapbeurt (schuren?) zodat het weer banken worden waar
je op kunt zitten zonder vies te worden of je kleding te
beschadigen

5. Gloriantplantsoen op het veld achter flats
huisnummers 91 t/m 100Links naast de vlonder is
aarde uitgespoeld door de watervogels waardoor een
ijzeren staaf recht omhoog steekt

6. Gloriantplantsoen aan kopse buitenzijde flat nummer 100
Meterkast bevat KPN-reclame: kan niet de bedoeling zijn.
7. Aanbrengen naambordje op brug in Achterwillenseweg over de Vliet van Erberveld
8. Esmoreitstraat in plantsoen naast Vliet van Erberveld
Twee zitbanken verder van waterkant plaatsen en ze verdienen een
onderhoudsbeurt (zie punt 4 hiervoor)

9. Arthurpad voordat de flats beginnen
Het tegelpad is hier kapot gereden door de hoogwerker die de ramen van de flats
bewassen heeft: opnieuw bestraten en kosten verhalen op bewasser

10. Reinaartplein
Mooi voorbeeld van plaatsen fietsbeugels: daardoor is de nodige stoepbreedte
slechts 1.20 meter en staan de fietsen netjes naast elkaar. Dit voorbeeld verdient
navolging op diverse andere plekken in de wijk
11 Esmoreitstraat voor flat huisnummers 14 t/m 102
Aanbrengen fietsbeugels zie punt 12
12. Tristanstraat voor de huisnummers 68 t/m 82
Hier worden de door particulieren geplaatste fietsbeugels goed gebruikt door
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bewoners; er kunnen er nog meer bij gezien de ruimte en het
aantal fietsen.
13. Tristanstraat voor de huisnummers 20 t/m 58
Ook hier fietsbeugels plaatsen zodat de fietsen minder trottoir
breedte innemen en ordentelijker staan geparkeerd.
14. Merlijnstraat voor de huisnummers 18 t/m 54
Ook hier fietsbeugels plaatsen zodat de fietsen minder trottoir breedte innemen en ordentelijker
staan geparkeerd.
15. Halewijnplein voor de huisnummers 10 t/m 20
Ook hier fietsbeugels plaatsen zodat de fietsen minder
trottoir breedte innemen en ordentelijker staan
geparkeerd.
16. Lanseloetstraat voor de huisnummers 1 t/m 21
Ook hier fietsbeugels plaatsen zodat de fietsen minder
trottoir breedte innemen en ordentelijker staan
geparkeerd.
17. Isoldestraat voor huisnummers 18 t/m 56
Ook hier fietsbeugels plaatsen zodat de fietsen minder trottoir breedte innemen en ordentelijker
staan geparkeerd.

18. Hoek Lanseloetstraat met Merlijnstraat
Het trottoir zakt om het riool (onderheid) omlaag: voor de
auto’s creeert dit een drempel, voor voetgangers een
struikelblok: straatwerk goed laten aansluiten.

19. Achterpad bij Tristanstraat huisnummers 39 t/m 69Achterpad verlichting
slechts op drie plekken: aantal vergroten en zo veilig maken in het donker
Het achterpad is nogal oneffen en dient geëgaliseerd te worden.
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20. De oversteek vanaf de Dijkgraafsag naar de Achterwillenseweg (in de bocht) is gevaarlijk,
onoverzichtelijk en met kinderen niet prettig om te nemen. Afslaan naar de Achterwillenseweg
vraagt om voorrang geven aan tegemoet komend verkeer; verheldering van deze situatie
met belijning door haaientanden (bij afslaan altijd voorrang geven aan ander verkeer) en ter
plekke verbreding van het fietspad (om opstelplaatsen voor linksaf slaande fietsen te crëeren)
lijken de oplossingen
21. De nu (bijna) herstelde schade aan het Aschpotpad is ontstaan door het zware materieel dat
hier rijdt: de vuilnis autootjes van Promen die de afvalbakken regelmatig leeghalen, de
tractoren van de aannemers die de sloten jaarlijks baggeren en het plantsoen bijhouden, de
aannemers die de achtertuin van bewoners wethouder Venteweg verbeteren. Daardoor worden
tegels stuk gereden en verzakt het pad aan beide zijden (behalve in het midden). Tenslotte
gaan de tegels uiteen wijken en moet het geheel eens in de zoveel tijd opgehaald worden.
Verbetermaatregelen:
- plaatsen van voertuigen belemmerende palen met sleutel
- bij opdrachtverstrekking door gemeente contracteren op gebruik lichter materieel en
rijplaten waar nodig ingeschat

22. De hele wijk als 'auto te gast' zone zou meer recht doen aan
het karakter van de wijk. Daarbij dienen uiteraard de fietspaden
verbreed te worden. Bij reconstructie van de Dijkgraafslag/
Molenmeesterslag zou dit de oplossing kunnen zijn voor de
snelheidsproblemen op deze uitvalswegen. Levert ook ruimte op
voor het plantsoen
23. Bij oversteek Aschpotpad met Dijkgraafslag de overgang
markeren met witte strepen (zie foto)
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24. Op de hoek van de wethouder Venteweg met
de Graaf Florisweg ligt een nieuw fundament
met daarop oude GFT-bakken; door het niet
betrekken van praktijk deskundigen in de regie
van het inkoopproces ontstaan hier (Goudabreed) onnodige kosten en vertraging in het
optimaliseren van GFT-inzameling. Hetzelfde
gemeentelijke organisatorische verbeterpunt
lijkt ten grondslag te liggen aan de
verbetersituaites onder punt 21. Er is betere
regie nodig op de gemeentelijke
aanbestedings- en inkoopprocedures.
25. De kruising ter hoogte wethouder Venteweg 105, met het wethouder Ventepad en het pad
naar het Dubbele Verlaat, is gevaarlijk. Het plaatsen op de wethouder Venteweg van een
waarschuwingsbord met 4 aanvullend reflecterende (geel) onderpalen maakt alle
verkeersdeelnemers meer attent op deze situatie ter hoogte van een passeerplek voor auto’s/
vrachtverkeer.
25. Voor Steijnkade 36 staat een steen omhoog uit de straat: dit is gevaarlijk. Het wegdek ter
plekke opnieuw bestraten.
26 Twintig Meldingen Openbaar Gebied
Tijdens het uitvoeren van deze wijkschouw zijn 20 meldingen Openbaar Gebied doorgegeven.
Onze complimenten voor de snelle follow-up door Cyclus bij de eerste 15!
In overleggen met de betrokken wethouder Niezen heeft het Netwerk Achterwillens gewaarschuwd
voor het ongepast aanbieden van plastic afvalzakken door klein gehuisvesten. Door gebrek aan
passende maatregelen zullen deze situaties blijven bestaan.
Nu deze situaties( dagelijks in plaats van wekelijks aanbieden van plastic afvalzakken) continu
dreigen te worden en de gemeente niet uit zichzelf reageert, zien wij als enige resterende
mogelijkheid het om de dag melden van zulke
situaties via de app MijnGemeente.
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