Buurtschouw Laares 13 april 2010
Melding
Tulpstraat.
 Er ligt veel zand en rommel op het trottoir
langs de muur. Kan dit een keer opgeruimd
worden.
 Er ligt veel zand op het schoolplein. Hier
zijn afspraken over gemaakt.

Actie
Onderhoud Enschede krijgt opdracht om hier schoon te
maken.
Stadsdeelbeheer regelt twee keer per jaar dat het plein
geveegd wordt. In de periodes daar tussen zou Alifa het zand
terugvegen.


Tulpstraat.
 Er is aangegeven dat er in het najaar
kunstgras onder het speeltoestel zou komen,
waarom niet al dit voorjaar.

Tulpstraat.
 T.h.v. no. 46 staat een aanhanger zonder
kentekenplaat gestald. Deze staat er al
geruime tijd, en op verschillende plekken.
Kan hier iets aan gedaan worden.

De budgetten voor ‘spelen’ zijn voor dit jaar geoormerkt. In
de loop van het jaar kunnen we bekijken of er middelen over
zijn uit dit budget en eventuele financiering elders kunnen
vinden. Vandaar het najaar.

We zullen dit melden bij de afdeling Handhaving bij de
gemeente.

Foto
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Tulpstraat.
 Er is een straatnaambord met pijl Rozenstraat
aangebracht. Kunnen hier ook de
huisnummers van de appartementen
‘Tiggelhof’ bij vermeld worden.

Leliestraat.
 Op de locatie van het trapveld wordt op korte
termijn een weg aangelegd, terwijl de
bewoners het terrein minimaal 2 jaar ter
beschikking zouden hebben. Hoe zit dit?

Papaverterrein.
 Kan de boom, waartegen een bezwaar voor
het kappen gedaan is, beveiligd worden?

Dit bord is aangebracht ter verduidelijking dat de Rozenstraat
doorloopt. De adressen en dus huisnummers van de Tiggelhof
zijn aan de Tulpstraat gelegen. De huisnummers vermelden
aan deze paal zou zeer verwarrend werken.

De aanleg van de weg is bij niemand bekend. Het zal
ingebracht worden bij het projectteam ‘De Laares’

Een van de bezwaarmakers neemt hierover contact op met de
WOM.
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Leliestraat.
 Op de hoek met de Rozenstraat is het
straatnaambord verdwenen. Graag een nieuw
straatnaambord aanbrengen.
 De uitgebroken tak in een van de 3
moeraseiken zou bijgewerkt worden.
Wanneer gebeurt dit?

Rozenstraat.
 De hoek met de Begoniastraat wordt nog
steeds als onveilig ervaren. Regelmatig
komen hier bijna-botsingen voor. Het
verzoek is nog een keer of hier een
verkeersspiegel kan komen.

Begoniastraat.
 Op het braakliggende terrein bij de
Oosterstraat hebben de bewoners plannen
voor ‘Laares aan zee’ en andere activiteiten.

We zullen Onderhoud Enschede verzoeken om een nieuw
straatnaambord aan te brengen.

Dit verzoek is vorig jaar afgewezen, maar gezien de
herhaalde vraag zullen we vragen of het mogelijk is om
tijdelijk een spiegel te plaatsen.

Dit project wordt door de bewoners getrokken.
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Begoniastraat.
 Op de hoek met de Minkmaatstraat wordt de
doorgang voor m.n. voor rolstoelers
belemmerd door geparkeerde auto’s.
 Mogen auto’s hier wel parkeren.

Minkmaatstraat.
 Op de hoek met de Laaresstraat zou een
lichtmast geplaatst worden. Dit is nog niet
gebeurd.
 De verlichting in de bouwstraten is zonder
meer niet goed.

Violenstraat.
 Bij de speelplek is een zwerfkei verplaatst
waardoor er nu een behoorlijk gat ontstaan is.

We gaan de doorgang het ‘trottoir’ op een andere wijze
afbakenen zodat de doorgang vrij blijft.
De locatie waar auto’s geparkeerd staan is nog ingericht als
bouwstraat waardoor het niet duidelijk is waar wel en niet te
parkeren. Na de inrichting van de straat zal de
onduidelijkheid tot het verleden behoren.

Bouwstraten vallen in het beheergebied van de WOM. We
zullen de verlichting van de bouwstraten inbrengen in het
projectteam ‘De Laares’.

De zwerfkei zal op korte termijn terug gelegd worden.

