SCHOUWRONDE 2017
Type
klacht

vraag / verzoek

verzoek

klacht

verzoek/klacht

vraag

Omschrijving
Er wordt steeds meer
gefietst in Park
Merwestein. Verzoek
om hier strenger op
te handhaven
open/sluiten hekken
beter / niet meer
uitbesteed?

Locatie
Gehele park

Melder
SPM

toegangen park

SPM

Bij de ingangen van
Park Merwestein en
in Park Merwestein
duidelijke borden
plaatsen dat er niet
gefietst mag worden
in het park. Dit om
het fietsen nog meer
te ontmoedigen.
(punt 2016
uitgebreid)
Aanhoudende
hondenpoepoverlast
in Bos van Staring

Bij de 4 ingangen/
Gehele park

SPM

Bos van Staring

SPM

Meer en strengere
handhaving in Park
Merwestein om o.a.
overtredingen zoals
fietsen,
hondenpoepoverlast
tegen te gaan.
Voor welke bomen
waar in Park
Merwestein exact zijn
er kapvergunningen
aangevraagd en
waarom zijn de
vergunningen
aangevraagd.
Waarom is de
Stichting Park
Merwestein hierover
niet van tevoren

Gehele park

SPM

Gehele park

SPM

bericht?

verzoek

Fietsbeugels plaatsen
ingang park
Merwestein
(punt 2016)
In 2016 toegezegd in
schouwronde de
bouwhekken in de
hertenwei te
vervangen. Jaar later
nog steeds niet
gebeurd. (punt 2016)
Prullenbak plaatsen
naast SPM
jubileumbank.
Geconstateerd dat er
zwerfvuil ligt.

Ingang Singel

SPM

Hertenwei park

SPM

locatie SPM
jubileumbank

SPM

Vraag

Mag Toezicht fietsen
in het Park?

Gehele park

SPM

Verzoek

Uitdiepen sloten aan
Groenedijk kant m.n.
gedeelte tussen
ingang Groenedijk en
kruispunt Hallincqlaan

Kant Groenedijk

SPM

Vraag

Wanneer wordt
uitlaatstrook
Groenedijk
opgeheven?

Kant Groenedijk

SPM

Vraag

Ronde border
Ronde border
Oranjelaan/Vrieseweg Oranjelaan/Vrieseweg
wordt herbeplant?

SPM

Klacht/verzoek

Paden zijn kwetsbaar
en vormen vrij gauw
plassen na intensief
gebruik. Zijn er geen
alternatieven voor
bestrating van de

SPM

klacht/verzoek

verzoek

Gehele park

paden, zoals in het
Wantijpark?

Klacht

Nog steeds veel
hondenpoep in het
park. Toezicht hierop
verbeteren.

Gehele park

SPM

Verzoek

reparatie van de
touwbrug in de
speeltuin. 1 touw aan
de onderzijde is
gebroken en er
steken scherpe
staaldraadjes uit waar
kinderen zich aan
kunnen bezeren.
Reparatie schade
werkzaamheden
warmtenet.

Speelplaats

SPM

Gras / buis
waterkant/beschot
ingang Vrieseweg

SPM

Herstel schade door
stadsbeheer /
onderhoud die het
zelf aanricht:
bandensporen op
paden / gras e.d.

gehele park

SPM

Verzoek

Verzoek

