
 
 

Verslag en resultaten 

Burgerschouw wijk 2 en 3 Groot-Lammerenburg, 

11-03-2020 

 
Inleiding 

 
Op 11 maart heeft de 1e burgerschouw 2020 in de wijk Groot-Lammerenburg 
plaatsgevonden. 

In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in de buurt West- 

Souburg. De burgerschouw is uitgevoerd in de omgeving van de Zuiderbaan en de 

Noorderbaan. 

 
Bevindingen 

 
Zuiderbaan 

 
 Er zit een verzakking in het wegdek ter hoogte van huisnummer 24 

 In het wegdek t.h.v huisnummer 19 zit een verzakking in het wegdek. 

 Er zit worteldruk onder het wegdek aan de voorzijde van huisnummer 7 

 Er hangt groen over het wegdek afkomstig uit de voortuin van huisnummer 5 

 

Noorderbaan 
 

 Er zitten redelijk kale plekken in het plantsoen voor de huisnummers 65 t/m 89 

 Er zit een rubberen mat los onder de schommel in het parkje tussen de huizen. 

 In het groen voor huisnummer 71 liggen nog resten van vuurwerk. 

 Voor huisnummer 39/41 zitten bandensporen in het gras. Een bewoner biedt aan deze 

sporen op te vullen. 

 In het plantsoen voor huisnummer 20 zit redelijk veel onkruid. 

 Voor huisnummer 16 zitten sporen van stukwerk op de bestrating van de 

parkeerplaats, dezelfde bewoner geeft aan dit met de hogedrukspuit in orde te gaan 

maken. 

 De verlaagde banden t.b.v. de ondergrondse container liggen niet goed, ter hoogte 
van huisnummer 37 

 Naast huisnummer 1 zit er een verzakking in het trottoir. 



Noordbeekseweg 

 
 Er zitten 2 verzakkingen in het trottoir langs de trottoirband, op het kruispunt van de 

Noordbeekseweg met de Westerbaan, ter hoogte van Westerbaan 2 

 Er zit een verzakking in het trottoir naast de rioolputdeksel op het kruispunt van de 
Noordbeekseweg met de Westerbaan. Dit aan de achterzijde van Noorderbaan 130 

 Er zit een verzakking in het trottoir tegenover huisnummer 31 

 Er zit worteldruk en een verzakking in het trottoir aan de achterzijde van Noorderbaan 

114 

 
 

Westerbaan 
 

 Er liggen losse tegels in het trottoir t.h.v de oprit huisnummer 2 

 

 
Nabespreking 

 
Algemene opmerkingen: 

 
Het gedeelte van de wijk dat tijdens de schouw doorlopen is, zag er volgens de deelnemers 

keurig uit. Dit heeft ook te maken met de vernieuwde bestrating in de Noorderbaan. 

 
Het geschouwde gebied werd door de deelnemers beoordeeld met een 8 tot 9. Deze 

beoordeling voldoet ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus. 

 

Conclusies 

 Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed tot uitstekend; 

 Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt: 

Zeer hoog: 1 

Hoog:14 

Basis: 2 

Nvt: 3 

 Uit deze schouw zijn 17 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist; 

 De schouw heeft 2 algemene opmerkingen opgeleverd. 

 

Analyse schouwresultaten 
 

Deze analyse heeft betrekking op een deel van de buurt West-Souburg. Tijdens de schouw is 

door verschillende straten gelopen Dit zijn de Zuiderbaan, Noordbeekseweg, Westerbaan en 

Noorderbaan. 

 
 

Verklaring cijfers 
 

Cijfer Beoordeling 

1 Zeer laag 

2 Laag 

3 Basisniveau 

4 Hoog 

5 Zeer hoog 

9 Niet van toepassing 



Onderdeel ‘Schoon & netjes’ 
 

Aspect Cijfer 

Zwerfaval op verharding 
 

Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2 4 

Zwerfafval in groen 
 

Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2 
4 

Hondenpoep 
 

Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 
100 m2 

4 

Onkruid in het groen 
 

Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en 

plantenbakken 
3 

Onkruid op verharding 
 

Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding 4 

Graffiti 
 

Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking 
5 

Afvalbakken 
 

Hoe vol is de afvalbak? 4 

 

Onderdeel ‘Technische staat meubilair’ 
 

Aspect Cijfer 

Straat en parkmeubilair 
 

Beschadigingen en scheefstand banken, borden, 
afvalbakken en dergelijke 

4 

Openbare verlichting 
 

Beschadigingen en scheefstand lichtmasten 4 

Speeltoestellen 
 

Beschadigingen en verf/schilderwerk 4 

 
  



Onderdeel ‘Technische staat groen’ 
 

Aspect Cijfer 

Bomen 
 

Groeikracht en stamopschot van takken 

(gezondheid) 
4 

Beplanting en heesters 
 

 

 

 

 Aspect Cijfer 

Schade, uitstraling en snoeibehoefte 3 

Hagen 
 

Geslotenheid en rand/snoei 9 

Gras en gazons 
 

Geslotenheid en maaibeeld van het gazon 4 

 

 

Onderdeel ‘Technische staat verharding’ 
 

Aspect Cijfer 

Rijbanen (asfalt) 
 

Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de 
weg of parkeerstroken 

4 

Rijbanen (klinkers) 
 

Vlakheid, sporen openstaande voegen of 
hoogteverschil op de weg 

4 

Fietspad (asfalt) 
 

Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad 
9 

Fietspad (klinkers en tegels) 
 

Vlakheid, sporen, openstaande voegen of 
hoogteverschil op het fietspad 

9 

Voetpaden en trottoirs (tegels) 
 

Vlakheid, sporen, openstaande voegen of 

hoogteverschil op stoep of trottoir 
4 

Wegmarkering en belijning 
 

Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, 

zebra’s en dergelijke 
4 

 
  



Samenvatting 
 

Aspect Cijfer 

Totaalindruk schoon & netjes 4 

Totaalindruk meubilair 4 

Totaalindruk groen 4 

Totaalindruk verharding 4 

Totaalindruk tevredenheid 4 
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