Wijkschouw Beemd, datum 23-9-2017
Locatie

Omschrijving verzoek
Parkeren / verkeerssituatie bij school
Er is een enquête gehouden onder de
buurtbewoners door EBC Icarus.
Conclusie?

Politie

1.

Beemdstraat

2.

Van Oost
Frieslandstraat

3.

Evert van
Delftstraat

4.

Wyboscheweg

Politie heeft
Verzoek om een echte snelheidscontrole
melding
in de Oost Frieslandstraat
genoteerd
Parkeerproblemen. Bewoners willen
graag in overleg met medewerker van
Verkeer om een oplossing te zoeken
voor het parkeerprobleem
Verzoek om extra afvalbak bij de
fietsenstalling.

Smaldonkstraat

Verzoek plaatsing afvalbak bij ingang
IBC Icarus aan achterzijde bij kleuters,
bij brug

9.

dorpsraad/wijkbewoners

Gemeente

Uitvoering

Vraag wordt uitgezet bij team Verkeer

staat in melddesk

Vraag wordt uitgezet bij team Afval

staat in melddesk

Vraag wordt uitgezet bij team Afval

staat in melddesk

Bestuur van de school heeft
hierin de regie.

Verzoek afstemmen met bewoners en zoeken naar een
passende oplossing
Theo
Lemmers en ik gaan volgende week op locatie kijken
Verder zullen wij aansluitend contact opnemen met de
bewoners van Bekkerslaan 118 voor info en uitleg
melder is. 28-9-2017 HJonkers

11.

Renate
Problemen met stank van de gracht.
Rubinsteinstraat Verzoek uitbaggeren.

12.

Renate
aan één kant van het bruggetje
Rubinsteinstraat ontbreekt het hekje.

Vraag wordt uitgezet bij atelier Openbaar Gebied

staat in Melddesk

13.

de bank bij het hondentoilet aan de
Renate
Renate Rubinsteinstraat ziet er niet uit.
Rubinsteinstraat
Vervangen, schoonmaken of weghalen.

Vraag wordt uitgezet bij atelier Openbaar Gebied

staat in melddesk

staat in melddesk

Verzoek afstemmen met bewoners en met elkaar in
gesprek gaan over toekomst laanbeplanting.
In het recente verleden hebben we hier de bomen
verwijderd die de meeste overlast gaven en dat is in
overleg met meerdere bewoners geweest. Dat kon
omdat we daarmee toch de structuur in stand konden
houden. De bomenstructuur in deze straat is als
waardevol betiteld en vastgelegd in het
Groenbeleidsplan Schijndel.
Ik ben van mening dat de overlast die men nu ervaart
niet onaanvaardbaar is. Ik ben van mening dat we hier
geen gehoor aan moeten geven en vervanging dus niet
aan de orde is. Ook ons nieuwe Bomenbeleid zal
hiervoor geen ruimte bieden. LKreule 12-10-2017

Bomen Renate Rubensteinstraat
Geven erg veel rotzooi. Beide zijden van
Renate
14.
de weg. Graag verwijderen, vervangen
Rubinsteinstraat
door bomen met minder overlast.

15. Beemd Noord

16. Kerkendijk

17. hele wijk
19.

Cock van
Neerijnenstraat

20. Beemdstraat

22. Wijk de Beemd

23.
24.
25.
26.

Anna
Blamanstraat

Rattenplaag?
Deze zomer ratten gezien in de wijk. Is
dit meer of minder dan normaal?
Ervaringen? Wat doet de gemeente?

Informatie is te zien op website gem.
Meierijstad.Ongediertebestrijding
ter plaatse besproken, ook mail na laatste platform
overleg.

Naast de gracht aan de zijde van
kerkendijk is begin van het jaar een
strook gekomen met beplanting i.p.v.
gras wat er voorheen stond. Niet
iedereen vind dit een verbetering. Het is
erg rommelig en er staat veel onkruid.
Wat kan er tegen worden gedaan?
Verzoek om betere communicatie mbt
onkruidbestrijding op verhardingen
doodlopende straat bord verwijderen, is
niet doodlopend meer.
ballenvanger MIXX veld, doortrekken
over de gehele breedte
Alle kleine meldingen binnen de wijk
worden door de bewoners of wijkraad
zelf gemeld via website gemeente,
140413 of via de Mijn Gemeenteapp
lichtmast voor inrit

geen

onderhoud was niet goed afgesproken met het de
Heemtuin/NMC. Is nu geregeld, onderhoud gaat
opgepakt worden.

Wordt opgepakt
door Heemtuin en
NMC

ter plaatse besproken zullen we uitzetten op atelier
Openbaar gebied
staat in melddesk
Melding is uitgezet op haalbaarheid. Is in behandeling bij
W. Bekkers
Allen

uitgezet bij openbaar gebied

staat in melddesk

