Dagschouw
bedrijventerrein De Hemrik
Thema
Leefbaarheid

Dinsdag 11 oktober 2016
Aantekeningen / aanvullingen

Door wie

1) alg. groenonderhoud

Braakliggende terreinen: vaak ruig
Trottoirtegels groen/gele onkruid (slordig) vb bij Technische
Unie/to Praxis/to Olyslager

gemeente

Groene gebieden vergen meer onderhoud (braakliggend land,
gras tussen trottoirs en bij de panden langs)
Rondom TU (straat die je meteen ziet bij binnenkomst van de
Hemrik), is het wel erg onverzorgd. Betreft een groot oppervlak.
Junokade: boomgroei in de kadewand
Stand van zaken 21 december 2016: Vorige week is de begroeiing
verwijderd langs de kant. Komend jaar wordt 2x gesnoeid (zomer/
winter)

Parkmanager

gemeente

Aldebaranweg: groen klepelen. Actie: kijken naar meer
braakliggende terreinen; daarna evt. actie

Bedr.ver.

2) alg. onderhoud
verhardingen

Jupiterweg: verzakte trottoirs o.a. bij Kia Motors

gemeente

3) zwerfvuil

Vooral op eigen terreinen veel stapels met (kapotte) pallets en
ander afval zoals bijv. hout, vuilniszakken (o.a. Zuiderkruisweg)

Parkmanager/
elkaar erop
aanspreken
gemeente

Ceresweg: afval beton op de openbare weg bij NCW bikes

4) graffiti
5) vernielingen
6) overig

Diefstal/inbraak
1) verlichting private
panden

Noord-west kant van de Hemrik: bij
auto/wagenpark/garagedealers ziet er wat slordig uit.
Soms veel auto’s op de weg.

Is deze lid van
bedrijvenver?
Parkmanager?
Stadstoezicht
laten kijken?

Lastig te zien (daglicht).

2) afsluiting van panden

Niet echt te beoordelen; hekwerk en camera’s zijn wel
aanwezig.

3) zichtlijnen

Veiligheid fietsers verdient aandacht!
Afdeling Verkeer gemeente heeft hier aandacht voor!

Werkgroep
KVO

4) overig

Lantaarn ontbreekt op fietspad naast de KPN (checken of hij stuk
is of verdwenen)
En tegenover pand Hielke Wiersma. Stoep doortrekken bij Glas.

gemeente

Thema
Verkeersveiligheid

Aantekeningen/aanvullingen

Door wie

Aan randen van het terrein verkeerd geparkeerde auto’s.
Aandachtspunten: Bebording na de brug en
Kruisingen Planetenlaan

Gemeente
en politie
Komt aan
bod bij
Werkgroep
Verkeer

Tip: oranje bekadering voor fietsers aanbrengen?
Weinig zicht, punt vanaf Planetenlaan/Vestaweg/Zuiderkruisweg.
Bomen en struiken belemmeren soms veel zicht.

Brandveiligheid (ook van
eigen pand) en op het
eigen terrein

Idee: parkeerverbod Adonisweg,
Junokade strepen (races vrijdagavond rond 21.30 uur)

Afd. Verkeer
vragen

Bij sommige panden veel houtafval/pallets. Veel brandbaar afval

Parkmanager/
elkaar erop
aanspreken.
Bij veel
meldingen
evt. extra
ronde
gemeente

Zuiderkruisweg: pallets tegen pand Marcom
Ceresweg: aan voorzijde terrein zijn pallets niet opgeruimd

Bereikbaarheid

Kwaliteit (suggesties
verbeterpunten
toekomst)

Buiten-beter-app: werkt prima

Werkgroep
KVO

Camerasysteem met kentekenregistratie op alle toeritten?
Oplossen verkeersproblematiek Planetenlaan en Anne
Vondelingweg (eenduidig en uitnodigend)
Doortrekken Planetenlaan
Bereikbaarheid

Werkgroep
Verkeer

