
  

 
 

 
 

      
 

 

 

 

 

 
 

                
               

      
            

             
            

     
 

 

 

 
 

 
 

          
        

           
    

 
              

  
   

           
   

 
  

 
             

   
            

   
 

 
 
 

Actieverslag 

Burgerschouw wijk 4 Souburg en Ritthem 
21-3-2018 

Inleiding
 

Op 21 maart 2018 heeft de eerste burgerschouw van 2018 in de wijk Souburg en Ritthem 
plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in het 
zuidoostelijke gedeelte van Oost-Souburg (Kromwegesingel e.o.). 
Voorafgaand aan de schouw zijn er twee voorstellen gedaan, door deelnemers, voor 
schouwlocaties. De keuze van alle aanwezigen is gevallen op de hierboven genoemde locatie 
en afgesproken is dat de volgende burgerschouw (19 september) de andere voorgestelde 
locatie (Ritthem) wordt geschouwd. 

Bevindingen 

Kromwegesingel 

Opmerking: De Kromwegesingel vanaf de Deckerstraat is nog niet vernieuwd. Dit is duidelijk 
zichtbaar t.o.v. de rest van het geschouwde gebied. 
Actie: Doorgegeven aan de wegbeheerder en ingenieursbureau. Op korte termijn worden 
deze straten niet vernieuwd. 

•	 De bestrating van het parkeerterrein naast het wijkcentrum de Zwaan wordt door de 
wortels omhoog gedrukt. 
Actie: Is hersteld. 

•	 De stoepverlaging t.h.v. de Putwijkstraat is te hoog voor mindervaliden. 
Actie: Is hersteld. 

Van Turnhoutstraat 

•	 T.h.v. de Van Turnhoutstraat 32 is de bestrating in het trottoir verzakt. 
Actie: Is hersteld. 

•	 De houten paal t.h.v. De Deckerestraat 22 is scheef gereden. 
Actie: Is hersteld. 
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Burchtstraat 

•	 T.h.v. Burchtstraat nr. 34 staat een ondergrondse afvalcontainer. Doordat hier geen 
verlaging in de bestrating zit, is deze niet toegankelijk voor mindervaliden. 
Actie: Dit is niet naar behoren aangelegd. Wij hebben hier echter van de bewoners nog 
geen klachten over gehad dus directe noodzaak ontbreekt op dit moment. 
Bij herstraatwerk zullen wij dit meenemen, maar zal ook het stoepje groter moeten worden 
gemaakt om aan de eisen van de hellingshoek te voldoen. 

Ritthemsestraat 

Opmerking: Een van de deelnemers geeft aan dat er hard door de bocht wordt gereden 
vanuit de Burg. Stemerdinglaan/ Ritthemsestraat. Hierdoor komt het wel eens voor dat auto’s 
op de oprit t.h.v. nr. 68 komen. 
Actie: Op het te hard rijden moet worden gehandhaafd door de politie. In de toekomst komt 
hier een afvalzuil te staan en zal het probleem zich niet meer voordoen. 

•	 De bestrating in het trottoir t.h.v. huisnummer 56 wordt omhoog gedrukt door wortels. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Het trottoir t.h.v. nummer 51/53 is over een oppervlakte van ongeveer 3 m2 bij de boom 
verzakt. 
Actie: Is aangepast. 

•	 Voor huisnummer 64 zijn de tegels verzakt in het trottoir. 
Actie: Is hersteld. 

•	 In de verkeersdrempel voor nummer 66 zitten een aantal stenen (grijze klinker) los. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Om de toegankelijkheid te verbeteren is het raadzaam om een pad aan te leggen in het 
grasveldje, t.h.v. nr. 66, van het trottoir naar de verkeersdrempel. Achterlangs de rood
witte buispaal. 
Actie: Gaat mee in het herbestratingstraject en zal aangepast worden. 

•	 Om de toegankelijkheid te bevorderen is het van belang dat de stoep t.h.v. nr.95 verlaagd 
wordt. 
Actie: Dit wordt aangepast vanuit het eenhedenbestek. Dit wordt voorbereid door de 
wegbeheerder. 

•	 De bestrating (grijze klinker) van de verkeersdrempel hoek Ritthemsestraat/ 
Regentessestraat is verzakt. 
Actie: Is hersteld. 

Regentessestraat 

•	 Tegenover huisnummer 1 is een tegel weg in het trottoir bij de flespaal. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Naast Regentessestraat nr. 23 is de stoepverlaging te hoog voor mindervaliden. Daarbij zit 
de bestrating los. 
Actie: Situatie is aangepast. 
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Julianastraat 

•	 T.h.v. Julianastraat 6 is de bestrating in het trottoir verzakt. 
Actie: Is hersteld. 

•	 De bestrating in het trottoir voor huisnummer 1 is verzakt. 
Actie: Is hersteld. 

•	 Het trottoir voor huisnummer 2, 4 en bij de kruising met de Willem-Alexanderstraat is 
verzakt. Tijdens de schouw is geconstateerd dat dit mede komt door vrachtauto’s die 
uitwijken om zo geen schade te maken aan de geparkeerde auto’s. 
Actie: Dit is een inrichtingsprobleem. De wegen kunnen niet breder gemaakt worden. 
De oplossing zou een parkeerverbod kunnen zijn maar dit zal weerstand opleveren bij de 
bewoners. Er wordt nog gekeken of er verkeerstechnisch een oplossing mogelijk is. 
Voorlopig zal de bestrating bij schade hersteld worden. 

Algemene opmerkingen: 

•	 De grijze afvalbakken worden voor stoepverlagingen gezet. Dit draagt niet bij aan de 
toegankelijkheid. 
Actie: De regel is dat bewoners de bak in de avond op straat zetten en de volgende 
ochtend weer weghalen. Daardoor is de hinder enkel in de avond en nacht. Op termijn 
komen er ondergrondse containers en zal dit probleem verholpen zijn. 

•	 Op meerdere locaties in het schouwgebied is er geconstateerd dat de aansluitingen van 
de stoepverlagingen niet op elkaar aansluiten. Dit maakt het voortzetten van de route 
voor een mindervalide niet altijd even makkelijk. Enkele voorbeelden zijn: 

o	 Geen stoepverlaging t.h.v. Kromwegesingel 28, aansluiting De Deckerestraat. 
o	 Geen stoepverlaging t.h.v. Willem-Alexanderstraat 30 
o	 Geen stoepverlaging t.h.v. Julianastraat 20. Aansluiting Beatrixstraat. 
o	 Geen stoepverlaging t.h.v. Regentessestraat 20 

Actie: Dit wordt meegenomen in het herbestratingsbestek 2018 en zal vervolgens 
aangepast worden. 

•	 De (tijdelijke) deksels op de gaten voor de ondergrondse afvalcontainers zijn vaak 
dezelfde kleur als de bestrating. Dit is voor een visueel beperkte burger een gevaarlijk 
obstakel. Als de rand anders van kleur zou zijn, is het opgelost. 
Actie: Deze worden vervangen door metalen vloerplaten die gelijkvloers neergelegd 
worden. 

•	 Een van de deelnemers maakte tijdens de schouw een melding over een verzakking van 
de bestrating bij de ondergrondse afvalcontainer bij de wegversmalling hoek Burchtstraat/ 
Karolingenbaan. 
Actie: Is hersteld. 
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