
Leefbaarheidsvergadering: VOORTGANGSOVERZICHT 

Nr Probleem Aanpak / Reactie Datum Actie Afgehan
deld 

A Openstaande punten vorige 
vergaderingen 

    

1 Park/groenvoorziening 1e vd 
Kunststraat 

Mail naar Michel van Groenbeheer inzake aanpak gebied. Wandeling Groenbeheer 
inplannen 

09.11 Anita ? 

2 Vuilnis appartementencomplex 
waldorpstraat 237/handhaving 

Menno zoekt uit wie de eigenaar. 
 

Anita benadert namens de gemeente de eigenaar 
 

18.11 Menno 
 

Anita 

Ok 
 
? 

3 Bandenrek garage waldorpstraat thv 
Blue Nile 

Reactie Handhaving:1) Verlichting: reclame is inpandig en is niet vergunning 
plichtig. De eigenaar zegt dat de reclame in de nacht uit is. 2) vuilniscontainers 
staan op eigen terrein, 3) Troep: De eigenaar hebben we al eens geprobeerd aan 
te pakken op de vele oude auto’s die op zijn terrein stonden en gemeente treed 
niet op op eigen terreinen, 4) bandenrek staat buiten tegen de gevel van het 
bedrijf. Dit staat er alleen gedurende de openingstijden van de onderneming. 
Uitstallingen mogen tegen de geven van het bedrijf staan met maximum van 80 
centimeter. Deze is wel breder maar omdat het een parkeervak betreft blijft er 
veel ruimte over en is er geen hinder voor voetgangers. Die er toch niet lopen aan 
die zijde. Reden het rek staat ook buiten om te worden geleegd en ook omdat aan 
de zijde van de Waldorpstraat waar de VVE zit het betaald parkeren is en aan de 
zijde van de onderneming niet. De ondernemer ondervind veel last van het 
parkeren van deze bewoners 
 
Menno mailt naar Brandweer  
Reactie brandweer: “Ik ben vanmorgen langs deze locatie geweest en inderdaad 
ligt er brandbaar materiaal, omdat dit priveterrein is kan de gemeente en 
brandweer niet veel. Ik kan alleen maar advies geven aan een Vve en met 
mogelijke oplossingen komen.” 

Caroline, welke actie ligt hier voor de gemeente? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11 
29.11 

 
 
 

30.11 

Caroline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menno 
Brandw

eer 
 
 

Caroline 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 



 

4 Afhandeling meldingen handhaving Ivm grote hoeveelheid meldingen, wordt geen terugkoppeling gegeven. Binnen 3 
werkdagen afhandelen, anders kan men klacht indienen.  

Vraag van Kirstin :“Wel vernemen wij graag nog waar wij eventueel de 
parkeeroverlast kunnen melden om hier voortgang in te houden. Via een 
MOR melding wordt er met 3 dagen actie ondernomen, en dit is vaak te 
laat. “ 

 
 

22.11 

 
 

Caroline 

 
 
? 

5 Hekken rondom tempelterrein Ronald vd Ark wordt benaderd over de aanpak 09.11 Anita ? 

1 Grof Vuil probleem     
a Grof Vuil 1e vd Kunstraat gebouw De 

Pionier 
Menno levert adres aan van gebouw De Pionier  
 

Anita neemt actie  
 

18.11 
 
 

Menno 
 

Anita 

OK 
 
? 

b Toename vuil aan de Verheeskade, 
Lobattostraat, Lulofsstraat 

Reactie Milieubeheer: Deze straten zijn bij ons bekend als problematiek wat 
betreft bijplaatsing. Bewoners kunnen bijplaatsingen blijven melden via 14070, de 
MyCleanCity app en via de website. Mochten bewoners interesse hebben om in 
samenwerking met de gemeente een eenmalige actie te organiseren in de wijk dan 
is dat mogelijk. 

09.11 Vania OK en 
schouw 

2 Parkeren/Handhaving/ Wegbeheer Alle handhavingskwesties worden met Handhaving besproken; daar waar men 
vastloopt, wordt met de volgende in lijn besproken voor een goede aanpak 

 Caroline  

a Bewoners Waldo Neighbour maken 
gebruik van eigen terrein met beugels. 
Veel overlast van autos op stoep naast 
terrein aan Ventweg/Waldorpstraat. 

Reactie Wegbeheer: Er zijn verschillende maatregelen onderzocht. Met paaltjes of 
andere fysieke maatregelen wordt de stoepdoorgang belemmerd en geeft het een 
chaotisch straatbeeld. Handhavingskwestie. 

09.11  ? 

b Ingang Waldo Park regelmatig blokkade 
van autos die daar niet horen 

Reactie Wegbeheer: Handhavingskwestie, hinderlijk/gevaar parkeren. 
 

09.11  ? 

c Parkeeroverlast naast parkeerterrein 
van De Pionier op stoep 

Reactie Wegbeheer: Het is parkeerzone-gebied waar alleen in de vakken 
geparkeerd mag worden. In overleg met Handhaving hebben wij herhalingsborden 
geplaatst zodat men vaker ziet wat het parkeerbeleid is in het gebied. Handhaving 
is na de herinrichting van de Calandkade, 1e Lulofs-, Meijer-, Vermuydenstraat en 
het Johan van Veenplein gestart met delen van waarschuwingen. 
Handhavingskwestie om over te gaan  op bekeuringen.  

09.11  ? 



d Er zijn geen vakken bij parkeerstrook 1e 
vd Kunstraat 

Reactie Wegbeheer: Aan het aanbrengen van parkeervakken in de parkeerstroken 
zit een negatieve kant. Een parkeervak is volgens het beleid 5,5 meter lang (hier 
valt niets aan te wijzigen), de vakken zouden hier dus op aangebracht moeten 
worden. De meeste voertuigen halen deze lengte nooit (denk hierbij aan de 
hatchbacks of kleine voertuigen) maar zullen dus wel de volledige 5,5 meter in 
beslag nemen wat minder efficiënt is als de huidige vrije indeling. Het verzoek 
zullen we daarom niet inwilligen.  
 
 

09.11  ? 

3 Verkeersveiligheid / 
Geluidsoverlast 

Op 23.11.21 Schouw Mobiliteit organiseren met Jeroen Hutten, mw. Kuier, Jaimy 
Van Meurink etc 
Vergadering doorstroming op 10.11.21 Hildebrandplein. Terugkoppeling volgt 

 Caroline 
 

Anita 

GEWIJZ
IGD 

a Resultaat verkeerswijziging: erg druk, 
tegen verkeer in gereden 

Reactie Wegbeheer: Tegen het verkeer inrijden is verboden en een overtreding 
waarop gehandhaafd moet worden. De verkeerscirculatie is tijdens de 
ontwerpfase van de inrichting van het gebied nauwkeuring opgesteld door een 
verkeerskundige. Met goedkeuring (middels een verkeersbesluit) van de 
verkeerspolitie, wegbeheerder en zonder bezwaren vanuit de omgeving is de 
verkeerscirculatie op die manier toegepast. De zichtlijnen vanuit de uitrit 1e van 
der Kunstraat op het aankomend verkeer van de Waldorpstraat hebben we 
recentelijk verbeterd. Politie en Handhavingskwestie. 
 

09.11  schouw 

b Doorstroming diverse kruispunten 
Neherkade,Waldorpstraat 

Reactie Wegbeheer: Het is een stedelijke gevolg van de verdichting van de stad. 
We zullen binnen 20 jaar met ca. 100.000 inwoners groeien, de drukte van het 
verkeer is daarom ook aan het toenemen. Met verschillende projecten c.q. 
ingrepen probeert de gemeente de doorstroming te verbeteren. Het meest actuele 
project is momenteel de planvorming voor de herinrichting van het kruispunt 
Hildenbrandplein – Neherkade.  

09.11  schouw 

c Snelheid Waldorpstraat ligt abnormaal 
hoog 

Reactie Wegbeheer: In de Waldorpstraat liggen drie 50km-drempels. Politie en 
Handhavingskwestie. 

09.11  schouw 

d Gevaarlijk: oversteekplaatsen zijn er 
niet bij Waldorpstraat en Calandkade 

Reactie Wegbeheer: We gaan oversteken niet faciliteren omdat er momenteel 
onvoldoende adequate oversteekvoorzieningen (lees: zebrapaden, vluchtheuvels, 
stoplichten) beschikbaar zijn. Hiernaast dient de doorstroming van de 

09.11  schouw 



Waldorpstraat gewaarborgd te blijven i.v.m. de hulpdiensten- en OV-route.  

e Geluidsoverlast erg hoog Reactie Wegbeheer: De Calandstraat is een S-route (stadsroute). Dat zijn wegen 
die belangrijke bestemmingen in een stad verbinden met de autosnelweg. Dit 
soort wegen moeten zoveel mogelijk vrij zijn van belemmeringen en hinder. 
Drempels zullen we daarom niet toepassen. Geluidsmeting laten doen: Anita V en 
mobiliteit? Vania wil groep bij elkaar brengen om bij te dragen aan 
probleemoplossing. 

09.11  schouw 

4 Hangjongeren, Daklozen     
a Achterzijde Waldo Park: zwervers, hek 

is los 
Caroline regelt dat Teamleider dak/thuislozen in contact komt met Kirsten 

 
 

09.11 Carolin
e 

? 

b Toename fietsendiefstal en inbraak Kirsten is in contact met de wijkagent 09.11 Kirstin Ok  

c Verheeskade hangplek en toename 
vuil: voorstel extra afvalbakken 
plaatsen (punt vorige vergadering) 

Reactie Milieubeheer: wij zullen er een melding van maken en handhaving ervan 
op de hoogte brengen. Afvalbakken kunnen dit jaar niet meer worden geplaatst. 
Svp hiervan een melding te maken, dan pakken wij dit volgend jaar op tijdens een 
schouw. Graag wel met locatie, huisnummer etc. 
 

 Vania, 
AnitaR 

Schouw 

d Politie enquete status Er worden controles uitgevoerd en illegale boten verwijderd 09.11  OK 

5 Update parkeerterrein     

  Communicatievergadering inplannen om beheerkantoor en bedrijven te verbinden 
problemen actief aan te pakken 

 Vania OK 

 12.11.21. afspraak BKS en Van 
Ginderen ivm plaatsing cameras en 
slagbomen 

Tags (BKS) en toegangscodes (Shurgard) op elkaar afstemmen  BKS, 
Shurgar
d, Vania 

OK 

 Autos Konak bij Lucardi tijdelijk laten 
staan ivm drugs en prostitutieprobleem 

  Vania OK 

  Aandachtspunt bezoekers /aantrekkingskracht van koffieshopboten  gezame
nlijk 

 

 

 

 



 


