Wijkschouw Achterwillens 2019 – 1
6 April
Gelopen straten en achterpaden
Oud Achterwillens:
Steijnkade, Zwarteweg, Isoldestraat, Tristanstraat, Lanseloetstraat, Halewijnplein, Merlijnstraat,
Reinaertplein, Arthurpad, Gloriantplantsoen en Achterwillens

Verslag Wijkschouw Achterwillens 2019 – 1

Werkwijze
•
•
•

•
•
•

•

•

In de maand April is door vrijwilligers van het Netwerk Achterwillens een ronde gelopen door
een deel van de wijk (zie voorblad)
De ronde is gelopen door Michael van Wijngaarden en Erwin Jongeleen
Tijdens deze ronde zijn 7 Meldingen Openbaar Gebied (MOG) gedaan via de MijnGemeente
app. Het betrof hier voornamelijk te vroeg aangeleverd, gedumpt of onjuist aangeboden
afval.
Zwerf afval hebben we slechts in beperkte mate gezien. Wellicht dat dit nog een gevolg is
van een eerdere wijk opschoon aktie.
In dit verslag staan de MOG nummers zoals die zijn gemeld.
Afgesproken is om nog een totaal overzicht te maken van alle containers die in dit gedeelte
van de wijk staan. Wij hopen op die manier een beter inzicht te krijgen aangaande het
gemeentebeleid voor plaatsen van dergelijke containers.
Reeds eerder is gemeld dat een PMD (Plastic) verzamel container wellicht uitkomst kan
bieden voor het probleem van vroegtijdig buiten ophangen van PMD zakken. Wij hebben
aangegeven dat in de Tristanstraat plek is voor zo’n container. Tevens zou een dergelijke
container geplaatst kunnen worden bij de ingang van het Gloriantplantsoen naast de reeds
bestaande verzamel containers.
Het fietsenprobleem op de stoep tegen de gevels in meerdere straten zoals in eerdere
wijkschouwen gemeld is er nog steeds. Plaatsen van fietsbeugels zal worden opgenomen in
de wijkkrant.

1. ( 30732) Steijnkade t.h.v. 29, gedeeltelijk gezonken boot direct onder het spoorviaduct
belemmerd de doorgang voor ander boten.

2. (30733) Isoldestraat t.h.v. 20, Afval verkeerd aangeboden PMD en restafval in GFT container?
Doel van deze container is niet duidelijk i.v.m. het ontbreken van duidelijke sticker.

3. (30735) Lanseloetstraat 3, GFT bak, onduidelijke markering / bestemming ontbreekt. Ook
hier een mix van afval.

4. (30736) Halewijnplein 11, afval naast de container en afval aangeleverd op verkeerd
moment.

5. (30737) Merlijnstraat 50, Afval in openbare ruimte. Dozen naast GFT container. De container
bevat alle soorten van afval. Voor dit soort containers is geen pasje nodig en nodigt blijkbaar
uit om niet-GFT afval in te werpen.

6. (30738) Reinaertplein 22, Afval verkeerd aangeboden. Restafval naast container gezet.

7. (30739) GFT bakken Esmoreitstraat 2-12, Er staan twee containers. Links 1 container met
daarin een grijs gekleurde bak, dit zou kunnen duiden op rest afval en rechts 2 containers
met daarin een grijze en een groene bak. Wij kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijk is
voor bewoners aangezien duidelijke stickers en of markering hier ontbreekt. (geen foto)

Wijkschouw Achterwillens 2019 – 2
4 mei
Gelopen straten en achterpaden
Wethouder Venteweg e.o:
Oostlangekade, Wethouder Venteweg, Aschpotpad, Molenmeesterslag en Dijkgraafslag
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In de maand Mei is door vrijwilligers van het Netwerk Achterwillens een ronde gelopen door
een deel van de wijk (zie voorblad)
De ronde is gelopen door Gerda den Hollander en Erwin Jongeleen
Tijdens deze ronde zijn 3 Meldingen Openbaar Gebied (MOG) gedaan via de MijnGemeente
app. Het betrof hier zwerfvuil, weesfiets en ontbreken van aanduidingsbord voor
hondenuitlaatgebied.
Zwerfafval hebben we slechts in beperkte mate gezien.
3 fietsen in de rekken voor en naast de COOP zijn voorzien van een gele sticker van
stadstoezicht, het betreft hier waarschijnlijk weesfietsen.
Groenstroken langs Oostpolderkade en Aschpotpad waren netjes gemaaid.
In dit verslag staan de MOG nummers zoals die zijn gemeld.
We hebben 2 zaken die we meenemen naar het volgende overleg met de BOR op vrijdag 7
Juni a.s. Het gaat hierbij om de vraag of de doorgang voor fietsers en voetgangers (van
Wethouder Venteweg naar de Driewegsluis v.v.) veiliger gemaakt kan worden door middel
van het ophangen van een spiegel aan de lantaarnpaal (A1011). De spiegel zou overzicht
geven van aankomend verkeer.
Ter hoogte van Wethouder Venteweg 21 bij ingang speeltuin, zwerfvuil van PMD zakken die
van het hek worden getrokken door medewerkers van Cyclus. Meerdere stukken plastic van
het sluitingssnoer blijven op de grond achter. Dit terwijl een kroonring 7 meter verderop aan
een lantaarnpaal is bevestigd.

8. ( 32383) Oostlangekade bij onderdoorgang (fietstunnel) Breevaartbrug. Fietswiel uit water
gevist en achtergelaten in het groen.

9. (32387) Wethouder Venteweg 21, ingang speeltuin. Weesfiets aan hek vastgezet. Eerdere
melding is reeds maanden geleden gemaakt. Gele sticker van stadstoezicht is bijna geheel
van fiets verwijderd.

10. (32388) Aschpotpad thv Kwartslag, ingang Aschpotpad, hier ontbreekt het bordje dat het
hondenuitlaat gebied moet aangeven.

