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Onderwerp               Actie 

 
 
 
 
Stand van zaken 

Prullenbakken - De ambities van de gemeente rijmen niet met het 
laten legen van de prullenbakken, vinden de 
bewoners. Nu zijn 2 van 3 prullenbakken 
geadopteerd door de buurt.  

- De hondenpoepbak wordt niet regelmatig genoeg 
geleegd; vaak is deze te vol en ligt de poep er om 
heen.  
 

Navraag oplossing legen 
prullenbakken; grotere? 
Navraag frequentie 
legen prullenbakken 

Riviercruises 
 
 

- Het ontwerp van de aanlegsteiger wordt positief 
ontvangen. Er wordt gevraagd om het gedeelte 
van de aanlegsteiger tot de Burchtkade ook in de 
tijdelijke situatie al te verbeteren. Daarmee krijg je 
voor de buurt en de bezoekers een aantrekkelijker 
gebied.  

- In het ontwerp bij de aanlegsteiger zijn ook 
tulpenbakken ingetekend  deze bloeien 5/6 
weken. Wat gebeurt er de rest van het jaar mee? 

- Het is rustig met de riviercruiseschepen. Nog maar 
één bus is door de wijk naar de Prins Hendrikkade 
gereden. Wel staan de bussen nog steeds soms 
met te veel op de Burchtkade. Gevraagd wordt of 
het mogelijk is ruimte op de Burcht te reserveren 
voor deze bussen.  

Vraag staat uit 
 
 
 
 
 
 
Vraag staat uit 
 
 
 
Optie meenemen bij 
maken gebiedsstrategie 

Werkterrein 
Heijmans 

- Al eerder is aangegeven dat het pad langs het 
bouwterrein op de Burchtkade slecht toegankelijk 
is. En dat er veel rommel ligt op/rondom het 
bouwterrein.  

Met provincie en 
Heijmans hierover in 
gesprek – nog geen 
zichtbaar resultaat 
opgeleverd 

Verkeerslichten 
Burcht – Savorin 
Lohmanstraat 

- De verkeerslichten bij het gebouw op de Burcht 
zijn niet goed afgesteld op het verkeerslicht van 
de voetgangers. Deze gaan tegelijk op groen, wat 
voor gevaarlijke situaties zorgt.  

 

Onduidelijke 
parkeersituatie 
PH-kade/Burcht 

- Ter hoogte van het plateau op de splitsing Burcht 
– Prins Hendrikkade wordt een onduidelijke 
verkeerssituatie ervaren.  

Dit wordt meegenomen 
in de herinrichting PH-
kade 

Parkeervakken 
PH-kade 

- De parkeervakken zijn onduidelijk aangegeven. 
Sowieso zal er gekeken moeten hoe er wordt 
omgegaan met het parkeren op de PH-kade ook in 
relatie tot de mogelijk realisatie van een 
boulevard. Bewoners spreken de zorg uit dat de 
parkeerdruk hierdoor zal verschuiven.  

Meenemen in 
gebiedsperspectief 
Centrum Oost en 
herinrichting PH-kade 

Afzettingen 
Skagerrak 

- Gevraagd wordt waarom er afzettingen zijn. Het 
filmen is klaar. Mogelijk dat deze afzettingen er 
waren voor de aanleg van een buis richting het 
eiland.  

Vraag staat uit 

Splitsen - Bewoners uitten hun zorgen of de toenemende Binnen de gemeente 



woningen aanvragen naar het splitsen van woningen, en hoe 
de gemeente deze aanvragen beoordeeld. De 
splitsing zorgt namelijk regelmatig voor extra druk 
op de openbare ruimte, extra parkeerdruk, minder 
binding met de wijk, overbewoning.  

- Seizoenarbeiders zullen vraag houden naar 
woningen – hiervoor dient een betere oplossing 
gevonden te worden 

opdracht uitgezet om in 
na de zomer 
duidelijkheid te geven 
over mogelijke 
maatregelen 

Woning Kattegat - 2 jaar geleden is naar het bouwval aan de Kattegat 
gekeken, hier zou actie op zijn ondernemen. Tot 
op heden is er vanuit de gemeente nog niks 
zichtbaars gebeurd.  

Is opgepakt 

Pleziervaart - Er lijkt harder te worden gevaren, dit zorgt voor 
geluidsoverlast bij sommige bewoners.  

Geen 

Vervolg 
 

- 1 x 2 maanden overleg 
- Volgend overleg half juli – datum ntb 

 

 


