Buurtschouw Laares 9 november 2010.
Melding
Rozenstraat.
 Bij de onderdoorgang Tulpstraat slagboom
ingekort?

Defecte lichtmasten.
 Rozenstraat 1, lichtmast 14
 Tulpstraat, lichtmast 10
 Violenstraat, lichtmast 1
 Minkmaatstraat lichtmast 6 nog steeds of
alweer stuk.

Tulpstraat.
 Verzakking naast een particulier pand

Actie
In verband met doorgang fietsers/voetgangers waarvan de
doorgang gewaarborgd moet blijven.

De defecte lichtmasten zijn gemeld bij het GCC.
(Gemeentelijk Contact Centrum) Bewoners/functionarissen
kunnen dit zelf ook doen en moeten niet wachten op een
schouw of anderszins. Het telefoonnummer van het GCC is
481 7600. Men kan ook melden bij het digitaal loket op
www.enschede.nl

De wijkbeheerder van stadsdeelbeheer zal overleggen met
bewoner om dit te herstellen.

Foto
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Teunisbloemstraat.
 In de Teunisbloemstraat ontbreken nog
straatnaamborden

Algemeen bij aanleg nieuwe straten.
 De aansluitingen tussen 2 straten hebben zeer
steile drempels.
 De lichtmasten in de nieuwe straten zijn
voorzien van twee soorten lampen, te weten
warm wit en koud wit, vaak om en om. De
standaard kleur in Enschede is warm wit.

Rozenstraat.
 Ter hoogte van de Laaresstraat is een donker
deel in de straat. Het verzoek is hier voor
meer (tijdelijk) verlichting.

Dit is gemeld bij de WOM met het verzoek tot het laten
aanbrengen van de straatnaamborden.

Deze punten zijn gemeld aan de WOM met het verzoek de
‘koude’ lampen te vervangen, en om te kijken naar de hoogte
van de drempels.

Het verzoek voor meer verlichting is doorgegeven aan de
WOM die op dit moment dit gebied in beheer heeft.
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Begoniastraat.
 Bij de huisnrs. 174-176-178 zijn trapjes naar
de woning die regelmatig geblokkeerd
worden door geparkeerde auto’s. (geen
bewoner) Kan hier iets aan gedaan worden.
 Aan de zijkant van het appartementen
complex is overlast door parkeren. ????

We zullen kijken of het plaatsen van een paal voor de trapjes
een optie is en Onderhoud Enschede verzoeken om deze aan
te brengen.
Parkeerverbod plaatsen????

