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Melding  Actie  Foto  

Tulpstraat. 

 In het plantsoen ter hoogte van de 

Kamillestraat staat erg veel onkruid. Dit 

komt ook op meer plaatsen voor. 

 

Dit wordt doorgegeven aan Onderhoud Enschede. Zij 

zullen dit binnenkort schoonmaken. 

 

 

Kamillestraat. 

 Vanaf de Leliestraat is dit verboden in te 

rijden (éénrichting) middels verkeersbord 

C02. Nu moeten omwonenden helemaal 

rondrijden om een auto te kunnen parkeren. 

Kan dit bord verplaatst worden naar de 

Tulpstraat zodat de parkeerplaats dan van 

twee zijden te bereiken is. 

 

We zullen dit verzoek inbrengen in het verkeerspreekuur.  

 

Bewoner kunnen dit ook zelf doen. Het verkeerspreekuur is 

elke 1
e
 donderdag van de maand in het Stadskantoor van  

17:30 -19:00 uur.  

 

Anjelierstraat. 

 Het verkeersbord C02, (éénrichting) 

verboden in te rijden, is van strepen 

voorzien. Deze zullen verwijderd worden.  

 

Tijdens de schouw blijkt dat er gewerkt wordt aan de  

Begoniastraat gewerkt wordt, vandaar de strepen. Bewoners 

kunnen anders niet bij hun woning komen met een voertuig. 

We zullen over het bord een betere afdekking laten 

aanbrengen. 
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Laaresstraat. 

 Hier zijn tijdelijk lichtmasten bijgeplaatst  

maar op de hoek met de 

Vrouwenmantelstraat ontbreekt er nog 

minimaal 1 lichtmast. Dit is een donkere 

hoek. 

 

Wordt nog eens gemeld bij de WOM.  

 

Laaresstraat. 

 Ter hoogte van de panden 9-15 staan nog 

steeds (sloop?) auto’s opgesteld op het 

naastgelegen terrein.  

 Nu staat er ook een auto zonder kentekens 

aan de Laaresstraat. 

 

Dit is volgend een bewoner in behandeling bij 

Stadsdeelmanagement Centrum. 

 

De auto zonder kentekens is gemeld bij de afdeling 

handhaving. 

 

Minkmaatstraat. 

 Lichtmast no. 6 is aan gereden en is stuk. 

Brandt niet meer en staat scheef. 

 

Dit is door gegeven aan de afdeling verlichting. 

 

Bewoners kunnen dit zelf ook melden bij het  

Gemeentelijk  Contact Centrum (GCC)  tel. 481 7600. 
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Begoniastraat. 

 Bewoners hebben puin aan straat gestort. 

 

Waarschijnlijk zal dit nog opgeruimd worden. Als dit 

binnenkort niet gedaan wordt zullen de bewoners gevraagd 

worden om de rommel op te ruimen.  

 

Papaverterrein. 

 Er komt weer veelafval te liggen op het 

terrein.  

 Bij de eiken ligt veel glas. S.v.p. opruimen. 

 

Het terrein zal binnenkort weer door Partwerk opgeschoond 

worden.  

Het glas is doorgegeven aan Onderhoud Enschede. Het zal 

op korte termijn opgeruimd worden. 

 

Leliestraat. 

 Kan de lange aanhanger niet verplaatst 

worden  naar de overkant, naast de 

containers van de BAM. 

 

We zullen de BAM verzoeken om de aanhanger naast de 

containers te verplaatsen. 
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Leliestraat. 

 In de hoek van het gesloopte info punt 

spoelt de grond weg in de kelder van dit 

gebouw. Kan gevaarlijk zijn voor kinderen 

die hier spelen. 

 

Er zal op korte termijn een hek geplaatst worden zodat 

kinderen niet ongehinderd op deze locatie kunnen komen.  

 

Meidoornstraat. 

 Ter hoogte van no.6 zit een verzakking in 

het trottoir. 

 Ter hoogte van no.30 zit een verzakking in 

het trottoir. 

 

Beide locaties zijn gemeld bij Onderhoud Enschede. 

Wordt binnenkort aangepakt 

 

Tulpstraat.  

 Bij de boom tegenover huis nr. 56 zit veel 

wortelopdruk in het trottoir. Dit is bij de 

ingang van het buurthuis. Graag op korte 

termijn verhelpen.  

 

Dit wordt doorgegeven aan Onderhoud Enschede. 

Wordt binnenkort aangepakt. 
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Uit de vorige schouw. 

 Onderhoud van het schoolplein loopt nog 

niet goed. 

 De verwijzing Rozenstraat vanaf de 

Tulpstraat is aangebracht maar vanaf de 

Leliestraat is deze er niet. Kan deze er ook 

nog komen. 

 

Na zijn vakantie neemt de wijkbeheerder dit met de school 

op. 

We geven dit verzoek door aan Onderhoud Enschede.  

 

Geen foto. 

   

   

   

 


