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Grofvuilstortingen in parken en op parkeerplaatsen in de wijk
Onze wijk kent twee mooi parken, [Drechterweide en Lage Weide] helaas worden deze
beide parken ontsiert door zeer slecht onderhoud, de vele graffiti in het park Drechterweide,
en de vele illegale grofvuilstortingen door bewoners uit aangrenzende wijken.
Vooral dit laatste is de Bewonersorganisatie een doorn in het oog. Bijna iedere dag moeten
wij melding maken van het feit dat er ergens in onze wijk grofvuil is gestort.
Hotspots
Electra huisje van de RET op de hoek van Krabendijkestraat en het Kalverpad. [Lage Weide
park] Hier bijna wekelijks een storting.

Dorpshof
Het einde van de Dorpshof is ook een berucht plaats om van je vuil of zoals op onderstaande
foto, van de overblijfselen van een wietkwekerij af te komen. Niemand die je ziet.

Hansweertstraat

De parkeerplaats in de Hansweertstraat is echt de hotspot onder de hotspots. Hier wordt
praktisch dagelijks grofvuil gestort. Complete aanhangers vol inboedel worden hier geleegd.
Onderstaand is slecht een kleine greep uit de vele meldingen uit deze straat.

Kalverpad

Het Kalverpad loopt van de Groene Kruisweg tot aan de Zuiderparkweg, en is ook een
beruchte plaats waar veel grofvuil word gestort. Dit pad loopt door de parken Lage en
Drechterweide. Vanaf bijvoorbeeld de Krabendijkestraat is het vrij makkelijk om de parken in
te rijden en ergens op het pad je grofvuil in de bosjes te storten.

Oude ingang sportcomplex TOGR op de Charloisse Lagedijk

Ook hier betreft het weer een plek waar je vanaf de openbare weg niet zichtbaar bent, en
daarom een makkelijke locatie is om van je [grof]vuil af te komen.

Parkeerplaats langs Zuiderparkweg bij hockey club Tempo34 / Manege Drechterweide
Dit is ook echt een probleemlocatie.

Diverse grofvuilstortingen op andere locaties langs de Charloisse Lagedijk

Bovenstaande is slecht een greep uit de vele meldingen in 2018/2019. Er zijn/waren ook veel
problemen met de afhandeling van deze meldingen bij Stadsbeheer. De afgelopen 2 jaar
moesten we meldingen diverse keren herhalen voor dat deze uiteindelijk werden opgelost.
Er zijn meldingen bij die in februari/maart 2019 voor het eerst zijn gemeld, en pas in juni

2019 werden opgelost. Of men haalt het ene wel op, maar vergeet een melding die een
stukje verderop op de zelfde locatie ligt mee te nemen.
Heel vervelend is ook het feit dat alle stortingen worden gedaan door bewoners die
afkomstig zijn uit andere wijken. Deze zaken zijn in de afgelopen jaren diverse keren
besproken tijdens overleg met de Wijkregisseur van Charlois Zuidrand. Keer op keer krijgen
wij weer een andere ‘smoes’ te horen waarom het afhandelen van de meldingen niet goed
gaat. Dit heeft er toe geleid dat wij sinds kort nu eenzijdig het maandelijks regulier overleg
hebben stopgezet. Wij krijgen absoluut niet de indruk dat Stadsbeheer zich wil inzetten om
deze situatie te verbeteren.
Oplossing
Veel dumpingen komen naar onze mening omdat het milieupark op de Aploniastraat op
maandag is gesloten. Een oplossing die bij kan dragen is dan ook dit milieupark ook op
maandag open te stellen.

Illegaal parkeren door vrachtwagens op parkeerplaats
Al 2 jaar doen wij melding bij Stadsbeheer over vrachtwagenchauffeurs die hun vrachtwagen
in de avond en in het weekend illegaal parkeren op de parkeerplaats langs de
Zuiderparkweg. Het gaat hierbij vaak om buitenlandse chauffeurs. Zij kamperen in de
weekenden in hun auto, maar doen hun behoefte in de bosjes op de parkeerplaats.

Daarnaast nemen deze vrachtwagens ook nog eens heel veel parkeerruimte in beslag die
niet door bezoekers van de hockeyvereniging en de cricketclub en manege kunnen worden
gebruikt.
Oplossing
Stadsbeheer / Toezicht & Handhaving dient hier intensief op te controleren en bij
overtreding te handhaven / beboeten.

Graffiti
In onze wijk wemelt het van de graffiti. Praktisch alle pilaren van alle kunstwerken zitten
onder. Locaties: park Drechterweide, Zuiderparkweg, Krabbendijkestraat, Charloisse
Lagedijk, Driemanssteeweg. De afgelopen jaren diverse keren gemeld. RET en Prorail
weigeren het schoon te maken. Dit alles geeft een verloederde aanblik.

Overhangend groen / te hoge erfgrensafscheiding
Ieder jaar doen we melding van overhangend groen op de dijk vanuit particuliere tuinen. De
Charloisse Lagedijk is al niet al te breed, maar door alle overhangend groen in combinatie
met geparkeerde auto`s word het steeds smaller. Ook hebben we al 2 jaar een melding
gemaakt van een te hoge heg op de hoek van de Heulweg en de Charloisse Lagedijk. Dit
zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Stadsbeheer zegt hier niet tegen op te kunnen
treden. Ook bij de vluchtheuvels op de dijk veel overhangend groen waardoor fietsers aan
de buitenkant moeten passeren.

Onkruid / onderhoud algemeen
De buitenruimte in onze wijk wordt zeer slecht tot niet onderhouden. Veel voetpaden en
fietspaden [Kalverpad] zijn in slechte staat van onderhoud. Veel onkruid, en uitwerpselen
van paarden, kapotte tegels. zwerfvuil etc. Melden heeft weinig zin, er wordt niet mee
gedaan.

Kapotte hekken Dorpshof

Prullenbakken parken Lage Weide Drechterweide
Regelmatig komt het voor dat prullenbakken in de beide parken in het geheel niet of te
weinig worden geleegd.

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit onze eigen meldingen in 2018 / 2019. De BOCZ
maakt zich ernstig zorgen om de kwaliteit van de buitenruimte in onze wijk. Het duurt vaak 2
weken of langer voor de meeste meldingen door Stadsbeheer worden opgepakt. Sommige
meldingen moeten meerdere keren worden gedaan voor ze worden opgelost. Daar kan soms
wel een maand of langer overheen gaan.
Oplossing
Meer aandacht en beter toezicht in de wijk door Toezicht & Handhaving. Meer
cameratoezicht.

