
 
 

 

 
       

 
 

 

 

 

 
 

             
  

             
              

 

 
 

 
 

 

               
 

  
 

                
 

              
 

             
  

 
          

  
 

           
 

          
           

   
            

             
      

 
              

     
    

Actieverslag
 
Burgerschouw wijk 2 en 3 Groot-Lammerenburg,
 

14-3-2018
 

Inleiding 

Op 14 maart 2018 heeft de 1e burgerschouw 2018 in de wijk Groot-Lammerenburg
 
plaatsgevonden.
 
Na twee 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 Westerzicht.
 

Bevindingen 

Westerzicht 

•	 Tegenover huisnummer 207 en t.h.v. de entree van ROAT zit een verzakking in de
 
bestrating.
 
Actie: Is hersteld. 

•	 Er staat een flespaal met een bord op het trottoir tegenover huisnummer 203. Het bord is 
verbogen. 
Actie: Het bord is nog leesbaar, maar zal op een later moment vervangen worden. 

•	 Naast de woning van huisnummer 62 zitten 2 verzakkingen in het trottoir. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Tegenover huisnummer 823 is de goot omhoog gedrukt door wortelopdruk. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Het speelterrein tegenover huisnummer 566 heeft behoefte aan houtsnippers onder de 
speeltoestellen. 
Actie: Er zijn meerdere speeltoestellen waarbij de ondergronden moeten worden 
aangevuld. De ondergronden zullen eerst droog moeten zijn voordat de werkzaamheden 
plaats kunnen vinden. 
In sommige gevallen zal de ondergrond eerst opnieuw uitgegraven moeten worden en 
daarna kan het pas aangevuld worden. De verwachting is dat de aannemer eind juni 
klaar is met alle locaties op te knappen. 

•	 Op het basketbalveldje aan de zuidzijde zijn 3 afvoerputten verstopt en daardoor is het 
veld 1/3 bedekt met water. 
Actie: Kolken zijn schoongemaakt. 



 
              

 
          

 
              

             
                

            
       

 
              

              
  

 
              

          
 

           
              
  

 
              

        
            

 
         

    
 

               
  

  
 

             
  

  
 

          
  

 
         

  
 

             
  

         
 

             
  

 
                

     
  

 
 

•	 Bij de ingang van het basketbalveldje t.h.v. huisnummer 100 staat een flespaal zonder 
bord. 
Actie: Het bord zal op een later moment geplaatst worden. 

•	 Op het toegangspad naar het voetbalveld t.h.v. huisnummer 162 staat een laag water. 
Actie: Westerzicht is een wijk waar de grondwaterstand erg hoog staat. In natte periode 
staat er water op de volle grond en schelpenpaden omdat dit langzaam in de grond moet 
wegzakken. Hier is geen snelle afvoer van water zoals op verharding d.m.v. kolken. Dit is 
een gegeven waar we mee moeten leven. 

•	 Aan de rechterzijde van sportschool Happy Fitness staat een bankje; er zitten een aantal 
verzakkingen in de bestrating onder het bankje en in het trottoir richting de Sloeweg. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Tegenover huisnummer 701 zijn 2 kolken in de goot van het asfalt wegdek verstopt. 
Actie: Is reeds doorgegeven aan de aannemer. Betreft wortel ingroei. 

•	 Tegenover huisnummer 711 t.h.v. lichtmast worden de trottoirklinkers langs de asfaltweg 
door een wortelopdruk omhoog gedrukt. Het gaat om een afstand van ongeveer 2 meter. 
Actie: Is hersteld. 

•	 In de wegversmalling tegenover huisnummer 723 zitten een aantal klinkers los en zijn er 
een paar verdwenen. Tevens zit ook de opsluitband los. 
Actie: Is reeds doorgegeven aan de aannemer. Betreft wortel ingroei in de leiding. 

•	 Ter hoogte van huisnummer 729 is de kolk verstopt. 
Actie: De kolk is doorgespoten. 

•	 Ter hoogte van huisnummer 729 zijn door wortelopdruk in het trottoir een aantal tegels 
omhoog gedrukt. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Er zijn door wortelopdruk in het trottoir tegenover huisnummer 731 een aantal tegels 
omhoog gedrukt. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Op het trottoir t.h.v. huisnummer 735 zit een verzakking. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Tegenover huisnummer 765 zit er worteldruk in het trottoir. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Tegenover huisnummer 765, aan de overkant van de straat liggen losliggende tegels in 
het trottoir. 
Actie: De tegels zijn weer opnieuw bestraat in het trottoir. 

•	 Naast de woning met huisnummer 147 zitten twee verzakkingen in het trottoir. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Naast de woning met huisnummer 149 staat een boom en rondom de boom liggen een 
aantal losliggende kinderkopjes door wortelopdruk. 
Actie: Is hersteld. 



   
 

              
            

 
              
          

              
    

 
           

            
 

 

 

Algemene opmerkingen: 

1) Op diverse plekken in het geschouwde gebied zie je verzakkingen in de parkeervakken. 
Actie: Vanwege de omvang is de opmerking doorgegeven aan de wegbeheerder. 

2) In het openbaar groen van het geschouwde gebied liggen veel hondenuitwerpselen. Dit zal 
bij warmer weer een stankoverlast gaan geven voor dit gebied. 
Actie: De opmerking is doorgezet naar het handhavingsteam en zal in de ronde meegenomen 
worden van de hondenpoepzuiger. 

3) In de rijbanen van de hofjes zitten veel verzakkingen. 
Actie: Vanwege de omvang is de opmerking doorgegeven aan de wegbeheerder. 




