
 
 
 

Actieverslag  

Burgerschouw wijk 1 

 Paauwenburg, 5-9-2018 
 

 
 
 

Inleiding 
 
Op 5 september 2018 heeft de 2e burgerschouw 2018 in de wijk Paauwenburg 

plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in het 

noordelijk gedeelte van Paauwenburg (Troelstraweg en omgeving). 
 

 

Bevindingen 
 
Martin Luther Kingstraat 
 
Opmerking: In het gehele schouwgebied bevinden zich meerdere plekken waarbij er veel 
onkruid tussen de verharding staat. 

 
 

 De twee paaltjes in de brandgang naast nummer 437 zijn niet goed zichtbaar. Deze 

paaltjes zijn in het verleden geplaatst om de snelheid uit het fiets- en brommerverkeer te 

doen minderen.  

Actie: De gemeente Vlissingen vindt het belangrijk om de snelheid voor het fiets- en 

brommerverkeer (dat overigens moet afstappen) eruit te halen. De aanwezige 

straatverlichting verlicht de palen voldoende.  

 Voor huisnummer 20 is een kunststof paal afgebroken. 

Actie: Er is een nieuwe kunststof paal geplaatst. 

 

Troelstraweg 
 
 

 Op het trottoir voor huisnummer 403 zit een verzakking. 

Actie: Is hersteld. 
    Naast woning 387 (ingang Arnold Appad) zit een wortelopdruk in het trottoir t.h.v. 

electriciteitskast. 

Actie: Is hersteld. 
    Schuin tegenover huisnummer 387 liggen geen gekleurde tegels bij de trottoir opgang. 
  Actie: er zijn gele tegels aangebracht. 

 Het straatnaambord bevestigd aan woning 387, is slecht leesbaar. 

Actie: Het bord is vervangen. 

 In het trottoir voor huisnummer 387 zit een verzakking. 

Actie: Is hersteld. 

 



Donker Curtiusstraat 
 

 Het straatnaambord voor huisnummer 45 is slecht leesbaar. 
Actie: Het bord is vervangen. 

    Het gras op het veldje naast huisnummer 22 staat hoog.  
Actie: Het gras is gemaaid. 

 Voor huisnummer 7 zit op het wegdek een verzakking. 
Actie: De verzakking is verholpen. 
 

 

 Johan Melchior Kemperstraat 
 

 Er zitten meerdere verzakkingen in het wegdek t.h.v. de T-splitsing. 

Actie: Is hersteld. 
 

Arnold Appad  
 

 Er bevindt zich een wortelopdruk in het geasfalteerde fietspad t.h.v Van Dam van 
Isselstraat huisnummer 3 
Actie: Is hersteld. 
 

Loudonstraat 
 

 Er bevindt zich een verzakking in het wegdek tussen huisnummer 4 en 5 
Actie: De goot is aangepast. 

 De armatuur van de verlichting in de hoek bij huisnummer 40 wordt door de begroeiing van 
een boom belemmerd in zijn lichtopbrengst. 
Actie: De begroeiing van de boom is inmiddels door het seizoen verminderd en daardoor 
wordt de lichtopbrengst niet verminderd; afdeling handhaving neemt dit in het voorjaar mee 
in de ronde.  

 

Aalbersestraat 
 

 De trottoirband bij het voetpad naast huisnummer 13 ligt te hoog en is daardoor niet 
toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel. 
Actie: Is aangepast. 

 Voor huisnummer 7 t.h.v de bankjes is het wegdek verzakt. 
Actie: Een deel van de banken is verwijderd en banken die zijn blijven staan, zijn voorzien 
van reflectie. Alle verzakkingen zijn herstraat. 

 Voor huisnummer 12 zit een verzakking in het wegdek. 
Actie: Is hersteld. 

 Schuin tegenover huisnummer 2 is het straatnaambord slecht zichtbaar. 
Actie: Het bord is vervangen. 

 De staat van de bankjes/snelheidsremmers voor huisnummer 7 is slecht. 
Actie: de slechte bankjes/snelheidsremmers zijn verwijderd. 

 
 


