
 
 

  
    

 
 

 

 
 

              
             

        
 
 

 
 

  
 

          
            

  
     

 
 

 
              

   
       

             
     

             
  

            
   

     
          

            
             

      
     

             
  

 
 

Actieverslag 
Burgerschouw wijk 6 Binnenstad 

17-4-2019 

Inleiding 

Op 17 april 2019 heeft de 1e burgerschouw van 2019 in de wijk Binnenstad (Oostelijk 
gedeelte) plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te 
voeren in het gebied Singel en Paul Krugerstraat. 

Bevindingen 

Dokter Stavermanstraat 

• Het straatnaambord “Dokter Stavermanstraat” aan de woning van Gallandatstraat 
nummer 2 is niet meer leesbaar en er is geen flespaal met aanduiding “Dokter 
Stavermanstraat”. 
Actie: Het bord is vervangen. 

Singel 

• Ter hoogte van huisnummer 36 staan 2 boompjes waarbij de schors voor een groot 
gedeelte eraf is. 
Actie: Hiervan is aangifte gedaan bij de politie. 

• Een van de drie rioolkleppen staat open ter hoogte van Singel 106 
Actie: Deze klep is weer afgesloten. 

• Ter hoogte van huisnummer 146 zitten er 2 verzakkingen in het trottoir. 
Actie: Is hersteld. 

• De trottoiropgang t.h.v. huisnummer 146 is te hoog voor mensen die afhankelijk zijn 
van een rolstoel. 
Actie: Deze opgang is aangepast. 

• Het bord aan de flespaal t.h.v. huisnummer 156 is gedraaid. 
Actie: Dit bord is speciaal zo gedraaid zodat burgers er beter zicht op hadden. 

• Ter hoogte van het steunpunt Leger des Heils is de trottoiropgang te hoog voor 
mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel. 
Actie: Deze opgang is aangepast. 

• Er zit een verzakking in het trottoir ter hoogte van huisnummer 288 
Actie: Is hersteld. 



 
 

              
            

 
 
 

  
 

              
     

        
 

 
 

            
  
  

 
  

 
                

     

 
   

 
           

        
  

    
            

              
   

 
  

 
             

       
          

     
    

          
  

           
              

      

 

Schuitvaartgracht 

• Er ligt een volle vuilniszak op het talud ter hoogte van huisnummer 15 
Actie: Afdeling Handhaving is 1 mei gaan kijken en heeft daar geen zak meer 
aangetroffen. 

Doctor Ottestraat 

• De afvalzuil ter hoogte van huisnummer 4 is niet goed toegankelijk voor mensen die 
afhankelijk zijn van een rolstoel. 
Actie: Dit wordt in een later stadium aangepast. 

Scheldestraat 

• De bestrating rondom de boom tegenover Slager Verboom wordt omhoog gedrukt 
door wortelopdruk. 
Actie: Is hersteld. 

Van Nispenplein 

• Op het van Nispenplein staat een bankje en het onkruid groeit door het zitvlak heen. 
Actie: Is doorgezet aan de aannemer. 

Van de Spiegelstraat 

• Tegenover huisnummer 29 staan in het gras 2 korte paaltjes waartussen een 
horizontale buis heeft gezeten. Deze buis is weg dus de paaltjes kunnen ook 
weggehaald worden. 
Actie: De paaltjes zijn verwijderd. 

• Tegenover huisnummer 43 staat een bankje die in slechte staat verkeerd. 
Actie: De bank heeft zijn functionaliteit nog en hier wordt op dit moment geen 
prioriteit aan gegeven. 

Paul Krugerstraat 

• Bij huisnummer 55 staan 3 fietsen op het trottoir die verwaarloosd zijn. 
Actie: Dit is doorgegeven aan de afdeling Handhaving. 

• Tegenover huisnummer 76 is de trottoiropgang niet goed toegankelijk voor mensen 
die afhankelijk zijn van een rolstoel. 
Actie: De situatie is aangepast. 

• Tegenover huisnummer 106 zit een verzakking in het trottoir. 
Actie: Is hersteld. 

• Tegenover Singel 256 staan een viertal bankjes en een prullenbak die 
ondergespoten zijn met graffiti. Dit geeft een verloederd beeld in de openbare ruimte. 
Actie: Er is zoveel mogelijk graffiti vanaf gehaald. 


