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Tot de bouwvak krijgen de 
kunstenaars de tijd om het 
plantvak te beplanten. Als 
het dan niet gebeurd is, 
wordt het betegeld en wordt 
er een depot‐dog geplaatst. 

WOM zorgt voor het 
weghalen van de container. 
Deze is inmiddels verwijderd. 

Aan de buitenkant van het 
hek is inmiddels gemaaid en 
gesnoeid. 

Bij de straatlantaarn 
ontbreken een aantal tegels. 
SDB zal dit stukje opnieuw 
bestraten. 



   Hoek Minkmaatstraat/ 
Laaresstraat.  Foto genomen 
op verzoek van Bert R. 

Straatnaambord is er wel 
maar de paal staat nog 
steeds scheef. Tijdens 
werkzaamheden staat er aan 
het begin van de straat weer 
geen bord dat je er niet door 
kunt. 

 Parkeren op de stoep. Mag 
dat ? Moeten we aan de 
wijkagent vragen. 

 Het hek tussen de woningen 
van Domijn en de woningen 
aan de kant van de Begonia‐
straat dient eigenlijk geen 
doel meer. Kan het weg‐
gehaald worden? Dan wordt 
de parkeerdruk in de 
Laaresstraat waarschijnlijk 
ook minder. WOM en 
gemeente zijn in overleg. 



Als het bouwrijp gemaakt 
moet worden, is de rommel 
en het zand nog een keer 
weg. 

 Het hek is wel weg maar de 
stoep is nog steeds niet  
gerepareerd. 

Achter de bloembakken 
groeit de hoeveelheid 
rommel. 



 

 Uitzoeken bij de 
bewonerscommissie van de 
Tiggelhof wat er precies is 
afgesproken met de brede 
school en Domijn. SDB wil 
het wel maaien. Niemand 
weet iets van de jeu‐de‐
boules baan, waarover 
tijdens de wijkcommissie‐ 
vergadering in juni werd 
gesproken. 

 De matras ligt er nog steeds . 
SDB wil deze wel weghalen. 

  Nieuwe foto’s van 6‐6‐2008   
  

 

Het hek is op verzoek van de 
wijkcommissie naar achteren 
verplaatst. 
Nu kun je weer gebruik 
maken van het trottoir.  
Dat het even werd 
schoongemaakt was ook wel 
fijn geweest i.v.m glas en 
onkruid wat er aanwezig is. 
Er wordt geprobeerd het 
pand voor de bouwvak te 
slopen. 



  

 

 Bloembakken Leliestraat zijn 
inmiddels allemaal 
opgeruimd. 

  

 

Het heeft even geduurd, 
maar het hek is tweezijdig! 

  

 

 De slagboom komt eind 
augustus, begin september 
2008. SDB wil graag nauw bij 
de planning en uitvoering 
betrokken worden i.v.m.  het 
onderhoud van de openbare 
ruimte. 

  De kuilen in het wegdek o.a 
Minkmaatstraat, Leliestraat, 
Rozenstraat , Begoniastraat. 
SDB blijft ze repareren. 



   Minkmaatstraat/hoek 
Tulpstraat: de stoep is daar 
kapotgereden. SDB zal het 
repareren. 

  Verlengde Laaresstraat: 
heeft SDB gemaaid. 

  Ook zouden wij wel zo’n leuk 
bankje en prullenbak willen 
hebben voor  speelterrein 
aan de  Rozenstraat /  
Leliestraat 

  Begoniastraat, deze 
container is weg, maar de 
rotzooi ligt er nog. 



  

 

 Nu gaat het nog, maar hoe 
gaat het met dit SMALLE 
stukje Rozenstraat i.v.m 
overhangende groen. 

   Dit is de enige stoep in dit 
deel van de Rozenstraat. Het 
is ons niet duidelijk wie voor 
het onderhoud van de 
bloembakken 
verantwoordelijk is. 

   Om illegaal storten tegen te 
gaan, wordt de Begonia‐
straat afgesloten voor 
doorgaand verkeer. De 
bewoners worden hierover 
vooraf door de WOM 
geïnformeerd 

   Dit ligt er al.  Op andere 
plekken van het voormalige 
Papavercomplex wordt ook 
steeds meer troep gestort 



  Rozenstraat. Het onkruid 
staat toch echt hoger dan 30 
cm! Dat is meer dan het 
onderhoudsniveau Basis 
toestaat. 

   Deze rommel is weg. 
 

  De brievenbus wordt na de 
bouwvak verplaatst. 
 

   Dit matras lag aan de 
Leliestraat naast het 
speelterrein en is door SDB 
weggehaald. 



  Moet hier geen bordje bij 
bouwstoep? Dit is op de 
hoek van de Anjelierstraat/ 
Leliestraat. 

   De bloembak is weg en de 
stoepgroente ook. 

   Er is inmiddels geveegd (het 
resultaat is niet geweldig), 
dus de kolken kunnen 
worden schoongemaakt. 
Het matige resultaat van het 
vegen komt o.a. door de 
grote hoeveelheid zand en 
het grote aantal gaten in de 
weg. 

 


