
Actiepuntenlijst wijkschouw 's-Gravenhout

Datum: 11 september 2019

Deelnemers: 6 (incl. afvaardiging bewonersverenigingen)

Thema Locatie Probleem/aandachtspunt Oplossing/reactie Realisatie
Woonomgeving/

leefomgeving

s-Gravenhout (gehele wijk) Kunnen er net als in andere wijken ook in onze 

wijk speciale afvalbakken voor de hondenbezitters 

worden neergezet?

Het beleid is momenteel zo dat waar er bakken staan 

die (bijna) niet worden gebruikt deze worden 

verwijderd. Als men toch prullenbakken willen hebben 

kunnen deze worden geadopteerd. Dit geldt in principe 

ook voor de hondenbakken.

2019

Eiland Laan van Floris de Vijfde 

(laatste richting het viaduct)

Onderhoud gras, afkalving grond en 

eigendomsgrens

De egendomsgrens wordt bekeken en teruggekoppeld 

vierde kwartaal 

2019

Watergang Pad van Montfort, 

gedeelte tussen de Laan van 

Floris de Vijfde en de 

Hogeveenseweg

Onderhoud watergang. Is dit nu een watergang 

van Delfland of van de gemeente

De egendomsgrens wordt bekeken en teruggekoppeld 

vierde kwartaal 

2019

Watergang Pad van Montfort, 

gedeelte tussen de Laan van 

Floris de Vijfde en de 

Hogeveenseweg

Watergang staat sinds een langere tijd droog. 

Fauna en flora heeft hiervan te lijden. Situatie is 

ontstaan tijdens de aanpassing overstort 

bovengronds naar 'ondergronds' zijde 

Hogeveenseweg! Wat is daarvan de oorzaak en 

wat is er aan te doen?

De betreffende sloot in de wijk staat op polderpeil en 

zal zeker in de winter (winterpeil) zo goed als droog 

staan.

Doordat het onderhoud hier erg lastig is (er kan niet 

machinaal geschoond worden) is de bodem ook 

verland.

Er zit aan de Hoogeveenseweg een inlaat welke 

2019

Hof van Brasser/Hof van Leiden De huidige opstelplaats van de kliko's is niet meer 

voldoende. Er zijn veel meer kliko's bijgekomen 

waardoor er overlast van de hoekwoning wordt 

ervaren -> stankoverlast, ongedierte etc.

Bewoners hebben zelf een mogelijke oplossing -> 

alternatieve opstelplaatsen en gaan dit voorleggen aan 

de gemeente via het meldpunt leefomgeving.
2019
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s-Gravenweg Klinkerbestrating laat hier en daar te wensen over -

> gaten en of loszittende klinkers

Aangegeven om dit in het meldpunt leefomgeving te 

plaatsen

2019

(nieuwe) doorsteek 

Hogeveenseweg/Hofweg 

richting Laakweg

De beleving is dat hier nog een verkeersbord 

mist?

Volgens de collega's van verkeer is alles op orde.

2019

's-Gravenhout (gehele wijk) 'Wanneer komt de wijk in aanmerking voor 'het 

nieuwe inzamelen'? 

Er hebben gesprekken plaatsgevonden tot het 'nieuwe 

inzamelen'  vanuit de gemeente/Avalex en 

bewonersvereniging(en) vierde kwartaal komt hier een 

terugkoppeling over?

2019

Groen

's-Gravenhout (gehele wijk) Niet overal zijn de parkeervakken voorzien van 

grasbetontegels

In alle groenparkeervakken zijn inmiddels de 

grasbetontegels aangebracht. Op de locaties waar het 

vermoeden is dat dit niet zo is zijn het geen officiele 

parkeerplaatsen en is dus een groenstrook  (berm).
2019

s-Gravenhout (gehele wijk) maaien gehele wijk en vooral de wadi's laten te 

wensen over!

Is inmiddels al meerdere keren doorgegeven en de 

aannemer houdt hier zoveel mogelijk rekening mee. 

Helaas kan het toch een keertje voorkomen, maar er is 

altijd aandacht voor.

2019

Spelen

Verkeer

Molenaar Blonkweg snelheid passerende voertuigen is volgens de 

bewoners stelselmatig sneller dan de toegestane 

50 km/uur

Hier kan de gemeentelijke handhaving niet op acteren. 

Wel kan er contact op worden genomen met de politie 

om de snelheidscontroles te verhogen. Dit kan men 

ook als bewoners zelf aangeven bij de politie.
2019
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Molenaar Blonkweg/Hofweg Uittesten gerepareerde voertuigen van de 

garagebedrijven gelegen aan het bedrijventerrein 

Oost Ambacht

Helaas kunnen wij hier niets mee. De gemeente -> 

handhaving kan niet op snelheid controleren en ook de 

bedrijven aanspreken is een lastige omdat het 

voertuigen van meestal particulieren zijn en deze in 

reparatie. Wel wordt het doorgegeven aan het 

parkmanagement om dit dan weer onder de 

ondernemers te delen.

2019

Laatste actualisatie: (oktober 2019)
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