Input bewoners startbijeenkomst reconstructie Willem Dreeshof 8 april 2019

Positieve eigenschappen
ALGEMEEN:
Kindvriendelijk

BESTRATING:
Twee kleuren bestrating (voetgangers/weg)

AFVALINZAMELING:
Locatie afvalinzameling
Geen minicontainers

PARKEREN:
Auto's kan je even voor de deur plaatsen
Geen parkeerplaatsen voor de huizen

GROEN:
Bomen en groen

VERLICHTING:
Voldoende

STRAATMEUBILAIR:
Paaltjes handhaven (snelheidsbeperkend)

VERKEERSSTROMEN:
Woonerf, rustige straat, verkeersluw, geen doorgaand verkeer voor auto's
Aan woonstraat Touwbaanzijde geen doorgang; dit zo laten
Afsluiten doorgang Touwbaan bij winkels tegen hangjeugd moet blijven
Hek Touwbaan (straat) handhaven. Alleen openstelling bij calamiteiten

SPEELTUIN
Handhaven

Elementen die voor verbetering vatbaar zijn
ALGEMEEN:
Bagger de sloten vaker
Achteruitgangen van hoekwoningen zijn moeilijk bereikbaar door parkeerplaatsen/rioolpompen

KUNSTWERK
Vervang brug fietspad ri. Blokweerweg tijdens project; de staat is slecht. Geen houten brugdek

BESTRATING:
Hoog zodanig op dat de garages weer te gebruiken zijn

AFVALINZAMELING:
Sommige tuinen zijn toegankelijkheid voor containers (groen, papier)
Ter hoogte van Touwbaan (winkels) een ondergrondse container
Ter hoogte van garages bij Savornin Lohmanweg een gft-mogelijkheid
Creëer een milieuparkje voor gft en papier
Creëer een milieuparkje
Verzamel afvalbakken bij uitgang Rijgpad

PARKEREN:
Creëer meer parkeerplaatsen
Mogelijk (2) extra parkeerplaatsen bij boomvakken of maak kleinere boomvakken
Mogelijk haaksparkeervakken in Wiardi Beckmanstraat en Abraham Kuyperstraat
Grasveld tussen Talmastraat en Abraham Kuyperstraat mogelijk geschikte locatie voor parkeervakken
Misschien is alternerend parkeren aan een kant van de weg een oplossing
Misschien kan per woning een privéparkeerplaats worden gecreëerd
Per huis een (eigen) parkeerplaats maar niet voor de huizen
Mogelijk parkeerplaatsen aan achterzijde Van Hogendorpweg
Neem maatregelen om parkeren op de hoeken ter hoogte van de bomen tegen te gaan

GROEN:
De boom bij Den Breejen Woningstoffering geeft overlast
Waar mogelijk meer groen

VERLICHTING:
Andere, betere openbare verlichting

STRAATMEUBILAIR:
Plaats verkeersmaatjes om het verkeer op snelheid te wijzen
Plaats paaltjes om de snelheid te remmen, geen drempels
Vervang de paaltjes voor de woningen door bloembakken
Verwijder de paaltjes

VERKEERSSTROMEN:
Weer vrachtauto's uit de straat
Scooters en electrische fietsen passeren Rijgpad-Savornin Lohmanweg met hoge snelheid: afremmen
Er wordt te hard gereden
Inzameling papierafval Den Breejen Woningstoffering aan voorzijde of t.h.v. De Hoek (milieuparkje)
Overlast/gevaar door fietsers; draai éénrichtingsverkeer Wiardi Beckmanstraat om
Maak het Rijgpad bromfietswerend

TOEGANKELIJKHEID:
Doorgang ter hoogte van nr. 1 richting Wiardi Beckmanstraat breder maken
Bocht naar Savornin Lohmanweg is te smal en gevaarlijk (fiets <-> auto)
De bloembakken geven schade aan auto's, worden over het hoofd gezien
Verbeter het zicht op de hoeken, beplanting is te hoog
De doorgang achter de winkels is rommelig (containers) en te smal
Handhaaf het hek t.h.v. de winkels maar stel het open op zaterdag (boodschappen)
Maak de hoek Wiardi Beckmanstraat minder scherp

RIOLERING/ONDERGRONDS
Onderhoud de kolken regelmatiger

