
Actiepuntenlijst wijkschouw Keijzershof

Datum: woensdag 3 juli 2019
Deelnemers: 6 bewoners, wijkagent, jongerenwerker en wijkmanager

Thema Locatie Probleem/aandachtspunt Oplossing/reactie Realisatie
Woonomgeving/

leefomgeving

Faunalaan Op de opstelplaatsen voor de minicontainers ter hoogte 

van Faunalaan 17 blijven de minicontainers regelmatig 

dagenlang buiten staan waardoor er continu veel 

zwerfvuil in de groenvoorziening ligt.  

Het is wenselijk dat bewoners elkaar er op aanspreken wanneer 

minicontainers na het moment van legen langdurig op de 

opstelplaatsen blijven staan. Wanneer dit geen effect heeft, kunnen 

bewoners melding doen bij het gemeentelijke Meldpunt 

Leefomgeving zodat Avalex en gemeente actie kunnen 

ondernemen. Ook voor zwerfvuil in de groenvoorziening kan een 

melding bij het Meldpunt worden gedaan.  

n.v.t.

Faunalaan Op het openbare parkeerterrein achter de woningen 

Faunalaan 17 t/m 35 staan langdurig aanhangers 

geparkeerd, wordt verkeerd geparkeerd en hebben 

bewoners op meerdere plekken ongebruikte materialen 

tegen hun bergingen opgeslagen. Hierdoor ziet het 

terrein er armoedig uit.

Nadat verhuurderder Rondom Wonen alle huurders rondom het 

parkeerterrein heeft aangeschreven, zijn nagenoeg alle betreffende 

materialen door de bewoners verwijderd en ziet het terrein er 

netjes uit. Waar nodig wordt door Handhaving van de gemeente 

opgetreden.

sep/okt-19

Beemdgras Het onderhoud van verhuurder HABION aan de 

buitenruimte rond de appartementencomplexen 

Waterhoen en Meerkoet laat sterk te wensen over. Er 

staat hoog onkruid in de bestrating.  

De HABION-complexen worden beheerd door MVGM. De 

bewonerscommissie en de beheerder zijn inmiddels in contact met 

elkaar. Het onkruid in de bestrating is door de beheerder 

verwijderd.

aug-19

Beemdgras Op verschillende plekken rond de twee 

appartementencomplexen Waterhoen en Meerkoet is de 

bestrating verzakt. 

Omdat er geen plannen zijn voor integrale ophoging, wordt 

verzocht verzakkingen in de bestrating te melden bij het Meldpunt 

Leefomgeving. 

n.v.t.

Groen

Woonstraten Keijzershof 

Erven

De woonstraten in de Erven zijn erg versteend. Er staat 

nauwelijks groen in deze straten. 

De gemeente is recent gestart met een project om de woonstraten 

te vergroenen. Op 15 juni jl. Is een inspiratiemiddag in de wijk 

gehouden, die door 50 bewoners is bezocht. Tijdens deze middag 

hebben 11 bewoners zich aangemeld voor een werkgroep die 

samen met de gemeente gaat bekijken waar en op welke wijze de 

straten vergroend kunnen worden. Prioriteit ligt bij het plaatsen 

van circa 30 bomen in de woonstraten. Deze vergroeningsplannen 

worden nog dit jaar aan de bewoners gepresenteerd.

4e kw 2019: 

uitwerking met 

werkgroep

2020: 

uitvoering 

vergroeningsactie

Pagina 1



Keijzershof Op verschillende plekken in de wijk is het groen erg hoog 

gegroeid. 

Bermen en veel andere groenvoorzieningen worden ecologisch 

beheerd, waarbij de flora en fauna en de bevordering van de 

biodiversiteit centraal staan. Deze plekken worden in de periode 

half juni/half juli pas voor de eerste keer gemaaid. Later in het jaar 

volgt een tweede maaironde. Belangrijke verkeerspunten waarbij 

het zicht belangrijk is, worden wel extra gemaaid. 

n.v.t.

Beemdgras Enkele groenvakken achter appartementencomplex 

Waterhoen worden slecht onderhouden en ogen 

armoedig. 

Alle groenvakken rondom de complexen Waterhoen en Meerkoet 

behoren als gazon te worden onderhouden. Omdat in deze vakken 

bloemen bloeiden, was er nog niet gemaaid. Dit is alsnog gebeurd. 

jul-19

Verkeer

Keijzershof/Tolhek Enkele bewoners hebben zorgen over de veiligheid van 

de fietsroute die kinderen van De Keizerskroon in het 

nieuwe schooljaar moeten afleggen naar de tijdelijke 

dislocatie van de school in lokalen aan de Gantellaan.

De verschillende fietsroutes vanuit Keijzershof naar de lokalen aan 

de Gantellaan gaan nagenoeg uitsluitend over vrijliggende 

fietspaden die door de gemeente als veilige schoolroutes worden 

beschouwd. Op verzoek van de school en ouders heeft de 

gemeente de meest geschikte fietsroutes aangeleverd. Waar nodig 

is de gemeente altijd bereid om eventuele aandachtspunten op de 

route met ouders en kinderen te bekijken.

n.v.t.

Faunalaan/Bosmuiszoom Het riet naast de brug belemmert een goed zicht op de 

kruising.

Kort na de wijkschouw is het riet in de zichthoek tijdens een 

reguliere maaironde weggemaaid.

jul-19

Faunalaan Er wordt (te) hard gereden op de Faunalaan, vooral door 

bussen. Voor schoolgaande kinderen is een 

voetgangersoversteekplaats gewenst. 

Voetgangersoversteekplaatsen worden alleen bij zeer hoge 

uitzondering in 30 km-zones aangelegd. Bij scholen is dat alleen het 

geval voor direct aangrenzende straten  en als de situatie daartoe 

aanleiding geeft, zoals op de hoek Weegbree/Fluitekruid. 

De 'V85' is een verkeerskundige maat bij snelheids-metingen en wil 

zeggen dat 85% van de bestuurders langzamer rijdt dan deze 

snelheid. De V85 geeft een goed beeld van de snelheid van de 

meerderheid van de verkeersdeelnemers en geeft aan of een 

snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving. De 

gemeten V85 in dit deel van de Faunalaan ligt tussen de 31 en 33 

km/u, dus redelijk overeenkomstig de geldende snelheidslimiet van 

30 km/u. Daarom worden geen (aanvullende) snelheidsbeperkende 

maatregelen getroffen. Wél wordt later dit jaar voor de duur van 

circa 4 maanden een (tijdelijke) snelheidsdisplay opgehangen. 

Overigens wordt de busroute verlegd naar de Floralaan, zodra de 

aansluiting aldaar met Tuindershof een feit is. 

4e kw 2019: 

snelheidsdisplay
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Beemdgras Er wordt regelmatig buiten de vakken geparkeerd. Tijdens de wijkschouw heeft de wijkagent ter plekke een 

waarschuwing uitgeschreven bij een verkeerd geparkeerde auto. 

Het is wenselijk dat bewoners ook elkaar hierop aanspreken. Bij 

herhaaldelijk fout parkeren kunnen bewoners een melding doen bij 

met Meldpunt Leefomgeving van de gemeente.

n.v.t.

Laatste actualisatie: 8 oktober 2019

Pagina 3


