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Komen deze nog terug ?

Blijkbaar niet 



Uhhhhh?
Is hersteld maar niet met het 
frame wat ernaast staat

En zo ziet het er nu uit



Nog niet af
Zoals het was

Zoals het nu is



Verzakt

Is hersteld



Fietsenrekken zijn niet even groot en staan niet recht naast elkaar. 
Waarom staan ze niet schuin zodat ze minder ruimte van het trottoir 
innemen?

Zo is het geworden. 
Ik zie ook nog plek voor een vuilnisbak naast de abri



Achterstallig onderhoud groenstrook

Is bijgewerkt door plantsoendienst

Was

Is



Herstelde oprit



Padbree

Eerlijk is eerlijk, de iets minder steile drempels hebben 
hetzelfde effect maar zijn iets vriendelijker voor auto 
en chauffeur

Voor

Na



Op deze manier is de nauwe doorgang waar de bewoners van 
het appartementencomplex over klaagden in ere hersteld

Voor de Hofferie is het trottoir breder gemaakt, voor dierenzaak Wijlens niet



Voor de Hofferie
Met een geringe inspanning is de breedte van 
het trottoir voor de Hofferie met een stoeptegel 
te verbreden. Gaat mogelijk wel ten koste van de 
smalle groenstrook

Is aangepast



Vanaf Dr. Schaepmanstraat
tot zebrapad Molenstraat

Geen veranderingen. Veranderingen ook niet mogelijk naar 
mijn mening.



Vanaf parkeerplaats bij 
Twents Genot tot 
Hibbertstraat
Hier is het trottoir te verbreden door de parkeerplaatsen van de auto’s 
iets smaller te maken

Trottoir is met een tegel verbreed



Mogelijke aanpassing

Als het trottoir voor tussen El Charro en Zeezicht wordt verbreed kunnen voetgangers onderstaande route 
volgen naar centrum. De situatie voor cafe Zeezicht zou dan even bekeken moeten worden 

En aldus geschiedde ;-)



Voorrangsbord 
verbogen

Bord is vervangen en 
verplaatst



De putdeksels rammelen 
als er auto’s overheen 
rijden en heel erg als er 
vrachtauto’s en bussen 
overheen gaan



Vuinisbak met kapotte bodem
Vuilnisbak is weg, nieuwe vuinisbak gewenst!!



Bij de Padbree is
overtollig zand 
en puin in border 
geveegd



Kruising met Lansinkstraat is een zooitje, hier is 
echt alles fout gedaan wat mogelijk was.
Bocht om de Eibergsestraat in te draaien was te 
krap en is het nog steeds.
Alle zebrapaden liggen op verschillende afstanden 
van het kruispunt.
Vanaf de Lansinkstraat rechts afslaan met de te 
krappe bocht en meteen daarna de drempel van 
de bushalte garandeert ongelukken 
Alle witte vlakken zijn al lang niet meer wit



Is het een idee om de 
scheidingsvlakken bij de 
Lansinkstraat in zijn geheel 
te verwijderen?





Huidige situatie voor Menzing

Weinig ruimte voor voetgangers, 
Geen ruimte voor fietsen
Auto’s staan bijna in de zaak

Deze situatie gaat vroeg of laat problemen opleveren
Had Menzing misschien ook bij het ontwerp iets over 
kunnen roepen.
Kunnen, willen, moeten wij hier iets mee, evt in 
samenspraak met Dennis Menzing en Edwin Wijlens?

Misschien in de zomerperiode (een deel van) 
de parkeerplaatsen geschikt maken voor het 
stallen van voldoende fietsen?



Doorgang bij Menzing

Was

Aan weerszijden van de zaak staan nu vuilnisbakken die de doorgang 
nog smaller maken. In combinatie met het stallen van fietsen en auto’s 
niet handig

Is



Oplaadpunt voor ebikes
Zit er mogelijk al jarenlang maar 
had ik nog nooit gezien 



Voor Zeezicht



Zuilen en/of middengeleiders defect



Lange parkeervakken onderverdelen met lijnen? 



Regenwater afkoppelen van riolering

Bij Menzing is de regenwaterafvoer onlangs afgekoppeld van de riolering.
Het regenwater loopt in de nieuwe situatie over de straat naar de putten 
in de straat.

Ben benieuwd hoe dat er met zware regenval gaat uitzien 



Er steekt nog een leiding uit de grond



Bij dierenzaak Wijlens ligt de brandkraan nog in een parkeervak


