
 
 

 

 
       

 
 

 

 

 
 

             
  

              
               

           
 

 
 

  
 

             
 

             
        

   
            

              
       

                 
              

           
           
   

              
     

             
 

         
               

        
  

 
 
 
 
 

Actieverslag 
Burgerschouw wijk 2 en 3 Groot-Lammerenburg, 

20-3-2019 

Inleiding 

Op 20 maart 2019 heeft de 1e burgerschouw 2019 in de wijk Groot-Lammerenburg 
plaatsgevonden. 
Na drie suggesties die door een deelnemer vooraf aan de schouw zijn geopperd is in overleg 
met de deelnemers besloten om de schouw uit te voeren in de buurt West-Souburg. De 
burgerschouw is gestart in het Keizer Karelhof, vanuit daar is gelopen richting Tuindorp. 

Bevindingen 

Keizer Karelhof 

Opmerking: Voor de huisnummers 22 en 24 zitten enkele verzakkingen in het wegdek. 

• Naast huisnummer 1 is een trottoiropgang te hoog, waardoor mensen die afhankelijk zijn 
van een rolstoel niet makkelijk het trottoir op/af kunnen. 
Actie: Dit is aangepast. 

• De verlichtingspaal met nummer 5551 tegenover huisnummer 55 staat scheef. 
Actie: De verlichtingspaal staat niet scheef maar is krom; er is een nieuwe besteld en 
zodra deze binnen is, wordt deze geplaatst. 

• In de hoek van het grasveld dat midden in het Keizer Karelhof ligt, ter hoogte van 
huisnummer 41, is een witte trottoiropgang die te ver boven de grond uitsteekt. Hierdoor 
kunnen personen die afhankelijk zijn van een rolstoel niet over de trottoiropgang. Ook is 
het grind wat als pad wordt gebruikt, niet toegankelijk voor personen die afhankelijk zijn 
van een rolstoel. 
Actie: De trottoiropgang is aangepast. Op het pad is er materiaal aangevuld en het pad 
zou nu weer toegankelijk moeten zijn. 

• Ter hoogte van huisnummer 2 staat een verlichtingspaal scheef, hiervan is geen nummer 
bekend. 
Actie: Scheefstand is te klein om er iets aan te doen. 

• In het fietspad tussen het Keizer Karelhof en de Dwarsstraat zit een verzakking. Deze 
verzakking zit aan de kant van de Dwarsstraat. 
Actie: Is hersteld. 



 
 

 
            

           
 

                 
  

 
  

 
                  

    
  

               
  

  
            

  
                

       
  

 
 

 
       

    
  

 
 

             
  

 
 

  
               

  
            

      
           

  
 

  
 

               
      
  

              
 

  
  

 
 
 

Dwarsstraat 

• Het trottoir ligt scheef en is grotendeels verzakt. Tevens is het trottoir niet rolstoel 
vriendelijk, waardoor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, over het wegdek 
moeten. 
Actie: Het vernieuwen van dit pad staat op de lijst bij de wegbeheerder en zal op termijn 
uitgevoerd worden. 

De Aldegondestraat 

• De putdeksel die in de goot ter hoogte van huisnummer 2 ligt, steekt meer dan 2 cm 
boven de weg uit. 
Actie: Is hersteld. 

• De putdeksel die midden op het wegdek ligt ter hoogte van huisnummer 8 steekt boven 
het wegdek uit. 
Actie: Is hersteld. 

• Ter hoogte van huisnummer 9 zit een verzakking in het trottoir. 
Actie: Is hersteld. 

• De wateraansluitingen die in het trottoir liggen (aan de kant van de huisnummers 3, 5, 7 
en 9) steken boven het trottoir uit. 
Actie: Is hersteld. 

Ceresstraat 

• Het verkeersbord naast huisnummer 2 is gedraaid. 
Actie: Het verkeersbord is rechtgezet. 

Weststraat 

• Ter hoogte van huisnummer 2 steekt een trottoirtegel omhoog door een wortelopdruk. 
Actie: Is hersteld. 

Steengrachtstraat 

• Voor het bruggetje, aan zijde van de Dwarsstraat, zit een verzakking in de bestrating. 
Actie: Is hersteld. 

• Er liggen verschillende losse trottoirtegels naast huisnummer 19 van de Landrechtstraat. 
Actie: De tegels zijn weer opnieuw gelegd. 

• Ter hoogte van huisnummer 69 steken trottoirtegels boven het trottoir uit. 
Actie: Is hersteld. 

Van Doornlaan 

• Op de hoek van de Landrechtstraat ter hoogte van huisnummer 55 van de van Doornlaan 
zitten enkele verzakkingen in het trottoir. 
Actie: Is hersteld. 

• In de binnenbocht van de van Doornlaan, naast huisnummer 59 ligt een losse 
trottoirtegel. 
Actie: Is hersteld. 



 
   

 
        

              
                 

        
        

              
   

  
 

   
 

              
               
                 

                
             

               
        

       
 

Karel de Stoutepad 

• Over het gehele pad zitten verschillende verzakkingen. 
Actie: Deze klus is bij de aannemer weggezet en het pas zal opnieuw bestraat worden. 

• Het bord van het Karel de Stoutepad is vies, waardoor het bord niet goed leesbaar is. Het 
bord staat naast huisnummer 3 (Maria van Bourgondiestraat). 
Actie: Dit wordt schoongemaakt alleen heeft geen prioriteit. 

• De drempel naast huisnummer 3 (Maria van Bourgondiestraat) van het Karel de Stoute 
pad is te hoog. 
Actie: Is hersteld. 

Algemene opmerkingen: 

Het gedeelte van de wijk dat tijdens de schouw doorlopen is, zag er volgens de deelnemers 
keurig uit. Op enkele plekken zaten verzakkingen in de weg en staken verschillende tegels en 
putjes uit boven het trottoir. Aan het eind van de schouw werd nog wel duidelijk dat er veel 
hondenpoep ligt aan het water bij de Dwarsstraat. Dit liet een bewoner weten die langsliep. Dit 
zou volgens hem liggen in het gras naast de watergang bij de Dwarsstraat. 
Actie: Dit is doorgegeven aan de wegbeheerder en de afdeling handhaving zodat zij op de 
hoogte zijn van de situatie in het schouwgebied. 
De hondenpoep is door de poepzuiger opgeruimd. 


