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Melding  Actie  Foto  

Tulpstraat  

− De strook grond naast no. 44, bij wie is deze 

strook in eigendom en/of in het beheer. 

 

Deze strook is nu nog in eigendom bij de WOM en “Ons Huis”  

 

 

Stadsdeelbeheer laat Onderhoud Enschede dit strookje mee 

maaien in de maairoute.  

 

Tulpstraat  

− Op het schoolplein wordt tot ’s avonds laat 

door jongeren gebruik gemaakt van de 

faciliteiten. Dit zorgt voor lawaai en andere 

overlast. Kunnen hier bordjes komen met 

een tijdsduur beperking.  

 

Binnenkort is er weer een speelplein overleg. Stadsdeelbeheer 

zal het verzoek in dit overleg bespreken. 

 

 

 

De bordjes zijn besteld, lawaaioverlast is bekend bij de 

wijkagent en het toegangshek wordt hersteld.  

 

Minkmaatstraat 

− Naast no. 82 is de hemelwaterafvoer stuk en 

is de grond weggespoeld. 

 

De wijkbeheerder van stadsdeelbeheer centrum zal de bewoners  

attenderen op de kapotte hemelwaterafvoer en hen verzoeken 

om e.e.a. te herstellen. 

 

Het straatwerk is hersteld. 
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Minkmaatstraat 

− Op de hoek met de Leliestraat is een deel 

van het trottoir niet al te best.  

 

Zo te zien is het bouwhekwerk verschoven. Stadsdeelbeheer zal 

het bouwhekwerk terug laten schuiven om zo de gevaarlijke 

situatie op te heffen. Er blijft voldoende trottoir beschikbaar. 

 

Hekwerk blijkt moeilijk te verplaatsen, het trottoir zal hersteld 

worden. 

 

Minkmaatstraat  

− Op de hoek met de Laaresstraat wordt de 

inrichting nog steeds als onveilig ervaren. 

En er staat alleen een geel bordje 

“bouwverkeer”, is dit voldoende. 

 

Deze hoek anders inrichten zal alleen de snelheid van verkeer 

kunnen doen toenemen. 

Het bordje is voldoende om aan te geven dat men kan 

verwachten dat het wegdek niet aan de standaard eisen voldoet.   

De Laares ligt volledig een 30 km zone behoudens een deel van 

de Oosterstraat.  

 

Begoniastraat 

− De braakliggende terreinen worden niet 

voldoende onderhouden. Dit tot onvrede van 

de nieuwe bewoners. 

 

Deze terreinen zijn op dit moment van de WOM. 

Stadsdeelbeheer zal de klacht doorgeven aan de WOM.  

Het ligt overigens in de bedoeling om nog dit jaar te gaan 

starten met het bebouwen van deze strook. 

 

Inmiddels heeft de WOM deze strook laten maaien. 
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Rozenstraat 

− Ter hoogte van de Begoniastraat ontbreekt 

op dit moment een stuk trottoir. Kan hier 

tijdelijk een trottoir aangebracht worden. 

 

 

De verwachting is dat er nog dit jaar begonnen wordt om op 

deze locatie te gaan bouwen. Als deze bouw gerealiseerd is zal 

ook de straat, met trottoir, ingericht worden. Tot die tijd zal 

men het met de aanwezige verharding moeten doen.  

 

 

Rozenstraat 

− Op de hoek met de Begoniastraat liggen een 

paar slecht onderhouden plantbakken. Graag 

z.s.m. opschonen etc.  

 

Stadsdeelbeheer zal Onderhoud Enschede opdracht geven om 

deze vakken op te schonen. 

 

Dit is gerealiseerd. 

 

Papavercomplex 

− Hier wordt continue grofvuil en andere 

zaken gedumpt. Aangezien het vuil 

vervuiling aantrekt willen we graag het 

terrein regelmatig geschoond zien.  

 

Stadsdeelbeheer zal dit melden bij de WOM, die feitelijk het 

beheer van dit gebied heeft, en hen vragen met enige regelmaat 

dit stuk te schonen en door afsluiting van de straat illegale 

vuilstortingen tegen te gaan. 
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Rozenstraat 

− Op de hoek met de Laaresstraat zitten 

behoorlijke verzakkingen in de weg waarin 

veel water blijft staan bij regenachtig weer. 

S.v.p. verhelpen voordat de herfst begint. 

− Dit geldt ook voor delen van de Leliestraat. 

 

Stadsdeelbeheer zal dit, zodra het een tijdje heeft geregend, 

bekijken voor de exacte locaties. Daarna geven we opdracht om 

dit te herstellen voor de starten die in beheer zijn bij de 

gemeente. Andere straten worden doorgegeven aan de WOM. 

 

Inmiddels is door stadsdeelbeheer opdracht verstrekt om voor 

de komende winter de verzakkingen te herstellen in de straten 

die in gemeentelijk beheer zijn.  

 

Rozenstraat  

− Ter hoogte van no.87 zit een verzakking 

overdwars in de rijbaan. S.v.p op korte 

termijn herstellen. 

− Bij de straatkolk ligt de molgoot iets te laag, 

hier blijft water staan. 

 

Stadsdeelbeheer zal Onderhoud Enschede verzoeken om deze 

verzakkingen te herstellen. 

 

 

Opdracht hiervoor is verstrekt. 

 

Tulpstraat 

− Op de hoek met de Meidoornstraat wordt de 

verharding omhoog gedrukt door 

boomwortels. Er is gevaar voor vallen.  

 

 

Stadsdeelbeheer zal Onderhoud Enschede verzoeken deze 

schade door wortelopdruk te herstellen. 

 

 

Opdracht hiervoor is verstrekt. 

 

 

 


