SCHOUWRONDE 2017
Type
klacht

Omschrijving
Er wordt steeds meer gefietst in Park
Merwestein. Verzoek om hier strenger
op te handhaven

Locatie
Gehele park

Melder
Dit wordt besproken met handhaving in
het teamleidersoverleg .

vraag / verzoek

open/sluiten hekken beter / niet
meer uitbesteed?

Entree park

In een voorbespreking is dit door
Stadsbeheer met de Stichting besproken.
De Stichting komt hier nog op terug.

verzoek

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)

Bij de 4
ingangen/
Gehele park

In 2016 zijn er al extra borden bij
geplaats. Er wordt verder geen extra
bord geplaatst.

klacht

Aanhoudende hondenpoepoverlast in
Bos van Staring

Bos van Staring

Dit wordt besproken met handhaving in
het teamleidersoverleg .

verzoek/klacht

Meer en strengere handhaving in Park
Merwestein om o.a. overtredingen
zoals fietsen, hondenpoepoverlast
tegen te gaan.

Gehele park

Dit wordt besproken met handhaving in
het teamleidersoverleg .

vraag

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 bericht

Gehele park

Tijdens de Schouw is dit d.m.v. een
tekening duidelijk gemaakt. Ook wordt
er een tekening naar de stichting
gemaild waar de bomen op staan die
gekapt gaan worden.

verzoek

Fietsbeugels plaatsen ingang park
Merwestein
(punt 2016)

Ingang Singel

De fietsbeugels zijn 9 mei geplaatst

klacht/verzoek

In 2016 toegezegd in schouwronde
de bouwhekken in de hertenwei te
vervangen. Jaar later nog steeds niet
gebeurd. (punt 2016)

Hertenwei park

Hekwerk is besteld en zal binnenkort
geplaatst worden.

verzoek

Prullenbak plaatsen naast SPM
jubileumbank. Geconstateerd dat er
zwerfvuil ligt.

locatie
SPM
jubileu
mbank

Er worden helaas geen afvalbakken bij
geplaats. Eventueel een afvalbak
adopteren kan wel.

Vraag

Mag Toezicht fietsen in het Park?

Gehele park

In principe niet.

Verzoek

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

Kant Groenedijk De sloten zijn nagemeten op diepte en
sloten zijn op diepte. De sloot bij de
school Muring aan de Vrieseweg is
recent uitgediept. Deze sloot was niet op
diepte.

Vraag

Wanneer wordt uitlaatstrook
Groenedijk opgeheven?

Kant Groenedijk De strook is inmiddels opgeheven.
Opruimen en aanlijnen moet nu aan de
Groenedijk.

Vraag

Ronde border Oranjelaan/Vrieseweg
wordt herbeplant?

Ronde border
De border wordt niet opnieuw
Oranjelaan/Vries aangeplant. Wel wordt gekeken of de
beplanting wat kan worden aangepast.
eweg
De planten die de overhand hebben
worden vervangen door andere
beplanting die minder woekeren.

Klacht/verzoek

Paden zijn kwetsbaar en vormen vrij
gauw plassen na intensief gebruik. Zijn
er geen alternatieven voor bestrating
van de paden, zoals in het wantijpark

Gehele park

De bestaande paden (half verharding)
passen in het beeld van het park. Dit
geeft een natuurlijk karakter. De paden
in het Wantij zijn van (zwart) asfalt. De
slijtlaag die daar is aangebracht is in de
loop der tijd verdwenen. Asfalt zal ons
inziens de uitstraling van het Park
Merwestein niet ten goede komen.
Tevens is het financieel niet haalbaar om
het park te voorzien van asfalt. Indien er
langdurig plassen blijven staan kan hier
altijd melding van gemaakt worden en
wordt er gezocht naar een oplossing.

Klacht

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

Gehele park

Dit wordt besproken met handhaving in
het teamleidersoverleg

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.

Speelplaats

De scherpe staaldraadjes zijn verwijderd
en de plank is gerepareerd. Er is een
nieuwe loopbrug besteld.

Verzoek

Reparatie schade werkzaamheden
warmtenet.

Gras / buis
waterkant/be
schot ingang
Vrieseweg

Aannemer van het riool het gazon laten
herstellen. De beschoeiing zal worden
hersteld.

Verzoek

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

gehele park

Sporen herstellen en inzaaien door de
servicemedewerkers. (Nico)

Vraag

Nagaan of er vervuilde grond in het
park ligt waardoor de waterkwaliteit
achteruit gaat

Gehele park

Bij beheer wordt er nagegaan of hier
informatie over is.

Vraag

Of het vuil weg kan op het gras
buiten het park aan de kant van de
Vrieseweg

Kant Vrieseweg

Er wordt contact opgenomen met het
Waterschap om dit te verwijderen.

Vraag

Schade repareren aan het gazon aan
de kant van de Vrieseweg.

Ingang Vrieseweg Aan de aannemer gevraag het gazon te
herstellen.

Opmerking bewoner Loshangende tak in de Beuk achter
Hallincqlaan 23
Hallincqlaan 23 in het bos van Staring

Bos van Staring

Verzoek

Vaste plantentuin Bankje incl. afvalbak wordt in week 20
verplaatst naar het gras. De locatie
zoals is afgesproken tijdens de
schouwronde.

Verzoek om het bankje in de vaste
plantentuin verwijderd kan worden
naar het gras. Veel overlast mensen
die zwerfvuil achterlaten.

Tak wordt verwijderd door de
boomverzorgers

