
9 oktober 2007  5 december 2007 opmerkingen 
Moet Consent oplossen 

Is stadsdeelbeheer nog mee 
bezig. 

 

 

 

Plantvak is inmiddels beplant. 

Plantvak is inmiddels beplant. 



Alles is inmiddels verwijderd. 

 

Klaar! 

Klaar! 

Hier ligt nog steeds (weer?) 
rommel. Verder staan de 
hekken vaker open dan dicht. 
Zondag 13 januari stonden 2 
van de hekken zelfs midden op 
de Minkmaatstraat. 

Worden de borden nog weer op 
de paal bevestigd? 



Wanneer wordt begonnen met 
de aanpak van de 
stoepgroente? 
 

Als het blad eraf is, lijkt het wel 
minder, maar dat duurt maar 
even. Kunnen deze struiken 
voor ze weer opnieuw uitlopen 
verwijderd worden? 

Klaar! Ziet er gelijk een stuk 
beter uit! 

Hoewel de paal minder zwaar 
belast is, zakt deze wel verder 
achterover. Is al bekend 
wanneer het straatnaambord 
van de Laaresstraat wordt 
geplaatst?? 

 

Hier wordt nog steeds aan 
gewerkt. Wanneer zou dit klaar 
kunnen/moeten zijn? 



Klaar! Gelijk een heel ander 
gezicht. 

Klaar!  

Dit kan beter. Wanneer wordt 
hier deze rommel weggehaald? 

Dit is een kleine vooruitgang,  
maar het kan beter.  

Net zoals hier. 



Heel goed! 

 

Het gat is weg, nu de rotzooi 
nog. 

Hier schiet het ook niet op. 

Dit groeit alleen maar aan (en 
dan wordt niet het groen 
bedoeld). 

 

Idem. 



 Deze rommel is weg, maar aan 
de Rozenstraat ligt nog steeds 
afval ter hoogte van de bakkerij. 

Mooi geschoffeld. Nu moet 
alleen de rotzooi die erin 
gestort wordt nog verwijderd 
worden. 

Hoe staat het met de planning 
voor het verwijderen van de 
stoepgroente in de hele wijk? 

Klaar! Is mooi geworden. 

Klaar! Is mooi geworden. 



Wanneer kan deze container 
weg? De vulopening van de 
ondergrondse container is 
inmiddels geplaatst. Wanneer 
kan die in gebruik worden 
genomen?? 

Afwatering blijft een probleem. 
Kan hier iets aan gedaan 
worden? 

Klaar. Ook het hek is verwijderd. 

Het matras ligt er bijna een jaar. 
Waarom wordt deze stortplaats 
niet opgeruimd? Het adres is 
Rozenstraat, tegenover de 
vroegere bakkerij. 

 


