
Buurtschouw Laares 13 september 2011  

 

Melding  Actie  Foto  

Tulpstraat. 

− Na de aanleg van het kunstgras op de 

speelplek is een restant zand blijven liggen 

op het plein. Wanner wordt dit opgeruimd? 

 

We zullen de aannemer/onderhoudsdienst vragen dit zand op 

korte termijn op te ruimen. 

 

 

Tulpstraat. 

− De Jeu de Boulebaan staat vol met onkruid. 

 

Deze baan is ooit op verzoek van de bewoners aangelegd 

omdat er veel vraag was naar een plek om te kunnen boulen. 

Tevens zouden bewoners de baan in een goede conditie 

houden. Stadsdeelbeheer zal de onderhoudsafdeling vragen 

om de baan eenmalig schoon te maken. We gaan er van uit 

dat hierna de bewoners hun verantwoordelijkheid oppakken. 

 

Oosterstraat. 

− Lantaarnpaal no. 12 staat scheef.  

 

Dit is gemeld bij het GCC, het Gemeentelijk Contact 

Centrum. 053 - 4817600 

 

Geen foto gemaakt. 
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Leliestraat.  

− Op de hoek met de Rozenstraat ligt de 

tijdelijke speelplek er verwaarloosd bij. Er 

staat veel hoog onkruid.  

− De palen van het volleybalveld staan scheef, 

waarschijnlijk doordat ze niet goed 

verankerd zijn. 

 

Onderhoud Enschede zal dit op korte termijn opknappen. 

 

 

Zodra rioolwerkzaamheden van naastgelegen straat gereed 

zijn wordt het volleybalveld weer gebruiksklaar gemaakt. 

 

Begoniastraat. 

− De hier aangebrachte beukenhagen, 

waarvoor het beheer en onderhoud 

contractueel bij de bewoners ligt, worden 

slecht onderhouden of verdwijnen. Graag 

actie. 

 

Dit is op dit moment lastig te handhaven aangezien het 

contract is aangegaan met een derde partij, namelijk de 

WOM. Overigens is dit een verplichting van de bewoners. 

We zullen dit bespreken in de overleggen met de WOM en 

bij de oplevering van de openbare ruimte aan de Gemeente. 

 

Begoniastraat. 

− Voor het braakliggend terrein tussen de 

Begonia- en Oosterstraat hebben bewoners 

ideeën voor een tijdelijke inrichting van dit 

terrein. Hoe kan dit ingezet worden? 

 

Voorlopig wordt het terrein nog gebruikt voor opslag etc. Als 

de inrichting van de Begoniastraat afgerond is gaan we de 

ideeën verder bespreken met de bewoners. Inmiddels is met 

de WOM afgesproken dat zij het terrein opschonen en dat de 

aangrenzende bewoners, binnen een aantal randvoorwaarden, 

het terrein mogen inrichten.  
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Tulpstraat. 

− Een paneel van het hekwerk, bij de 

schommel, zit los.  

 

Dit wordt op korte termijn hersteld. 

 

   

   

 


