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INLEIDING 

Op uitnodiging van het Wijkplatform Sperkhem-Nij Túndoarp, Accolade, Timpaan 

Welzijn en de gemeente Súdwest-Fryslân gericht aan alle bewoners van de wijk 

Sperkhem-Nij Túndoarp, zijn in april een kleine 50 bewoners uit de wijk samen gekomen 

in het wijkgebouw “De Eekmolen”.  Doel van de avond was om een aanzet te geven tot 

een wijkvisie voor de komende 5 jaar. Vanuit de initiatiefnemers zijn de volgende 

thema’s naar voren gebracht. 

 Voorzieningen 

 Groen 

 Veiligheid 

 Verkeer 

 Jeugd 

 Wonen 

Per thema is een groep van ca. 10 bewoners met elkaar in gesprek gegaan om de zwakke 

en sterke punten in kaart te brengen.  Deze inventarisatie is de basis voor deze 

wijkvisie. 

 Wat is goed en willen we zo houden 

 Wat is niet goed en moeten we aanpakken 

 Welke ideeën zijn er om van deze wijk een nog betere woonwijk te maken. 

Tijdens de avond is een film vertoond waarin bewoners van de wijk aan het woord zijn. 

In de film was aandacht voor de positieve punten van de wijk maar ook zaken die beter 

kunnen. 
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ALGEMEEN 

De wijk Sperkhem-Nij Túndoarp is gelegen in Sneek, sinds 1 januari 2011 onderdeel van 

de gemeente Súdwest-Fryslân. De wijk ligt net buiten de oude grachtengordel van 

Sneek en wordt in het noorden begrensd door de Koopmansgracht, in het oosten door de 

Oppenhuizerweg, in het zuiden door de snelweg A7 en in het westen door de Woudvaart.  

De huizen in de wijk stammen veelal uit de periode 1920-1930. De Willem de 

Zwijgerstraat, Frederik Hendrikstraat en de Woudvaartkade stammen uit 1929. Ook is 

er in de jaren 50 nieuwbouw gepleegd, de Ichtuskerk is hier een voorbeeld van. In 1988 

is de wijk uitgebreid met de buurt Tuindorp. Het zuidelijke gedeelte onderging  sinds 

2002 een ware metamorfose en is inmiddels grotendeels omgetoverd tot Nij Túndoarp. 

400 Naoorlogse, kleine huurwoningen maakten plaats voor 342 ruime, comfortabele 

huur- en koopwoningen. Circa 100 woningen uit de jaren tachtig en de centraal gelegen 

kerk zijn gehandhaafd. Het Sperkhem is een volksbuurt en kende veel slagerijen, 

bakkerijen en kruidenierswinkels. Al deze zijn inmiddels gesloten. In het uiterste zuiden 

van de wijk ligt het Zuidersportpark en het woonwagenkamp.  
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STERKTE / ZWAKTE ANALYSE PER THEMA 

 Voorzieningen 

 Groen 

 Veiligheid 

 Verkeer 

 Jeugd 

 Wonen 

 

 Wat is goed en willen we zo houden 

 Wat is niet goed en moeten we aanpakken 

 Welke ideeën zijn er om van deze wijk een nog betere woonwijk te maken. 

 

De door de initiatiefnemers aangereikte thema’s hebben als kapstok gediend 

voor een aantal issues die bij de samenstellers van deze wijkvisie leefden. 
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 Voorzieningen 

Zwakke punten: 

 Tijdens vakantie periode weinig activiteiten/voorzieningen voor kinderen. 

 Te weinig winkels in de wijk. 

 Te weinig hondenpoep bakken 

 Voetbalkooi ligt op verkeerde locatie, te ver van woningen 

Sterke punten: 

 Sociaal 

 Speeltoestellen voor kinderen 

 Gymnastiek/bingo voor ouderen in wijkgebouw 

 Wijkgebouw 

 basisscholen, lager onderwijs  

Kinderen in de middelbare schoolleeftijd lijken zich nogal eens te vervelen in de 

vakantieperioden. Dat resulteert dan soms in ongewenst gedrag zoals vernielingen. In de 

wijk is een jongerenwerker actief. In samenspraak met deze persoon zouden er plannen 

ontwikkeld kunnen worden om met name in de zomervakantie activiteiten te organiseren.  

Het winkelaanbod is de afgelopen jaren afgenomen. In 2012 zijn zowel de slager als de 

bakker uit de wijk vertrokken.  In het huidige economische klimaat ondervonden zij 

teveel concurrentie van supermarkten als  Poeisz en  Lidl die beide dit jaar een nieuwe 

vestiging openden net buiten de wijk.  

Het wijkgebouw “De Eekmolen” is een zeer waardevolle voorziening in deze wijk. De door 

de wijkvereniging georganiseerde activiteiten voorzien in een behoefte bij de bewoners. 

Het is van groot belang dat deze voorziening behouden blijft.  
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In onze wijk zijn veel honden en dus ook veel hondenpoep. Zo’n, 30 jaar geleden poepten 

de honden in de goot, dit werd ook gepromoot en was maatschappelijk geaccepteerd. De 

gemeentereiniging kwam elke week langs en ruimde het dan op. Er was weinig irritatie. 

Nu lijkt het wel of honden weer  overal poepen , kinderen nemen het onder hun schoenen 

mee naar binnen of met de wielen van de kinderwagen. Honden poepen in onze wijk ook 

vlak bij de speeltuin maar de baas let niet op. Terwijl er  ook hondenpoepbakken zijn 

geplaatst in de wijk en er hondengrasvelden zijn aangelegd. Maar er zijn baasjes die er 

geen gebruik van maken. Daar valt dus nog winst te behalen.  

 Meer controle, hogere boetes 

 Verbodsborden 

 Mensen aanspreken, sociale controle 

 Zakjesautomaten voor hondenpoep 

 Een hek om de speelveldjes 

 Veldjes speciaal voor honden (ook om uit te laten) 

 ...en dan hebben we ook nog kattenpoep....  

De jeugd heeft ernstige last van de hondenpoep, de kinderen kunnen niet spelen op het 

klein beetje gras wat aanwezig is in de wijk. Bewoners laten de honden overal poepen en 

dit wordt niet door iedereen opgeruimd. Ook in de voetbalkooi naast de speeltuin aan de 

Jan van Nassaustraat gebeurt het dat er honden uitgelaten worden. Het onderhoud van 

de voetbalkooi is niet optimaal, veelal te lang gras en gaten voor beide voetbaldoeltjes. 
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Groen 

Zwakke punten: 

 Worteldruk van de bomen vernielt straat/stoep 

 ´Tuindorp in bloei´ geen groene verbinding (tussen Sperkhem en Burgemeester 

Rasterhoffpark) 

 Milieupark slecht onderhouden veel afval/dump. 

 Regelmatig achterstallig onderhoud van het groen. 

Sterke punten: 

 Het Burgemeester Rasterhoffpark 

 Het nieuwe deel van de wijk 

 Openbare speeltuin  

 Boulevard Houkesloot (Zomerrak) 

Bomen in de wijk zijn van grote waarde. Echter, naar mate deze groter worden kunnen 

deze ook overlast geven. Menig trottoir wordt moeilijk begaanbaar omdat de wortels de 

stoeptegels omhoog drukken. De bewoners zullen een inventarisatie doen en de 

gemeente verzoeken om de 10 grootste knelpunten aan te pakken. 

 

Ten tijde van de grote renovatie van de wijk, gestart 10 jaar geleden, zou, in het kader 

van `Tuindorp in bloei` worden voorzien in  een groene verbinding van de wijk met het 

Burgemeester Rasterhoffpark aan de zuidkant van de wijk aan de andere kant van de 

rijksweg A7. Deze is echter nooit gerealiseerd. Als versterking van het groene karakter 

leeft deze wens bij de bewoners nog steeds. Er zal door de bewoners een initiatief 

gestart worden om te zien of er een haalbaar plan met eerst een schetsontwerp 

gepresenteerd kan worden. In het vertrouwen dat deze dan wel gerealiseerd gaat 

worden.  
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De boulevard langs de Houkesloot, de Zomerrakpromenade net buiten de wijk, wordt als 

een waardevolle wandelroute gezien.  

 

Het milieuparkje is onlangs vernieuwd. Dit heeft de aanblik hiervan zeker verbeterd. Er 

is echter communicatie naar de bewoners nodig om kenbaar te maken hoe er met deze 

voorziening dient omgegaan te worden. Het is echter ook van belang dat regelgeving 

hieromtrent gehandhaafd wordt. 
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 Veiligheid 

Zwakke punten: 

 Lange tijd geen onderhoud aan trottoirs, tegels liggen los, niet in optimale staat  

 Openbaar dronkenschap met name bij mooi weer. 

Sterke punten: 

 Sociale veiligheid 

 Sociale controle  

 Mensen zijn redelijk aanspreekbaar. 

De wijk wordt als veilig ervaren. De sociale binding in de wijk is groot. Mensen in 

dezelfde straat kennen elkaar en letten op een goede manier op. Er is onderling weinig 

overlast, al heeft de een meer te klagen als de ander. Wel zijn er qua openbare 

inrichting een aantal punten van zorg. 

Regelmatig komt het voor dat bewoners in de wijk last hebben van gasten van het 

Stayokay hostel aan de Oude Oppenhuizerweg. Deze gasten zijn regelmatig 

aangeschoten/dronken en creëren overlast door bij wijkbewoners op de ramen te 

bonken. Voorstel is om strenger te controleren en eventueel een overleg met het hostel. 

De voetbalkooi staat op een onveilige plek voor kinderen. Er is geen enkel toezicht door 

de dichte bebossing om de kooi, er is geen verlichting aanwezig en er zijn geen huizen in 

de omgeving die enige sociale controle mogelijk maken. Dit heeft tot gevolg dat de kooi 

nauwelijks gebruikt wordt. 
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De trottoirs en paden zijn vooral in het oude gedeelte van de wijk in zeer slechte staat 

van onderhoud. Ouderen hebben hier last van en de kinderen struikelen hier regelmatig 

over. Mensen die met kinderwagens, rollators en rolstoelen zich moeten verplaatsen 

moeten af en toe een heuse crosscountry uitvoeren. Worteldruk van de aanwezige 

bomen is hier voor een deel debet aan. 

  

Ook zijn er bijna geen op- en afritten,  ouderen met en zonder rollators,  personen die 

gebruik maken van een rolstoel en personen met kinderwagens en buggy’s  kunnen niet 

veilig de stoep af of de stoep op komen, wat onnodig onhandige situaties met zich mee 

brengt.  

 

Graag zouden we zien dat er op de plekken waar de situatie het ergst is op zeer korte 

termijn herstelwerkzaamheden plaats zullen vinden.  
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 Verkeer 

Zwakke punten: 

 Te hard rijden 

 Het op het trottoir en de hoeken van de straat parkeren. 

 Vrachtverkeer door de wijk 

 Scooter- en bromfietsverkeer op de Johan Willem Frisostraat ter hoogte van de 

binnenhaven. 

Sterke punten: 

 Goed fietsen  

 Brede trottoirs  

 Mooi varen 

Overal in de wijk wordt te hard gereden. Iedere dag zijn er bijna ongelukken.  Met name 

de veiligheid van kinderen en ouderen  is in gevaar door het veel te hard rijden en het 

vrachtverkeer. De kinderen fietsen over de weg en rennen bij het spelen de bal 

achterna. De ouderen kunnen zich niet snel verplaatsen, en lopen over de weg omdat de 

stoepen in slechte staat van onderhoud zijn en er geen op- en afritten zijn. Het wachten 

is op een aanrijding met kinderen of ouderen. De voorstellen zijn het aanleggen van een 

woonerf, verkeers-remmende maatregelen anders dan met drempels, strengere 

controles, wijkvoorlichting. Eventueel een signaleringsbord in de wijk plaatsen waarbij 

het aantal km per uur wordt weergegeven. Tevens het aanleggen van drempels op de 

Oppenhuizenweg zoals toegepast tijdens de Sneekweek 2012. 

Het vrachtverkeer heeft negen van de tien keer niets te 

zoeken in de wijk. De chauffeurs zijn vaak opzoek naar 

“Lankhorst”, vaak op aangeven van hun navigatieapparatuur. 

De chauffeurs zijn daarom vaak gefrustreerd omdat ze 

moeten keren, de weg/route terug moeten vragen en  door de 

te smalle straten moeten rijden, en rijden daarom veel te 

hard. Door deze situaties zijn er al diverse ongelukken en 

schades veroorzaakt. Het voorstel is om verbodsborden 

“verboden voor vrachtverkeer” bij de toegangswegen van de 

wijk te plaatsen en in een bewegwijzering vanaf o.a. de A7 naar “Lankhorst” te voorzien. 

Onlangs zijn er parkeervakken gemaakt aan de Prinsengracht. Door deze verandering 

zijn er diverse gevaarlijke situaties ontstaan. Vooral wanneer kinderen van en naar 

school fietsen. Door het plaatsen van de vakken is de straat te smal geworden voor het 

verkeer, de auto’s rijden nu zeer dicht langs de fietsers en met een te hoge snelheid. De 
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situatie wordt pas echt gevaarlijk als er daadwerkelijk auto’s geparkeerd staan en dus 

de fietsers auto’s moeten ontwijken als deze elkaar moeten passeren. 

Op de Johan Willem Frisostraat ter hoogte van de binnenhaven is in tegenstelling tot 

het overige deel van de straat geen trottoir aanwezig met als gevolg dat de 

voetgangers, trimmers, rolstoelers en het scooter- en bromfietsverkeer gezamenlijk 

met het autoverkeer gebruikt maakt van dezelfde smalle klinkerweg, uitritten van 

aanliggende woningen komen door het ontbreken van het trottoir rechtstreeks uit op 

deze klinkerweg. Al met al met als volg, gevaarlijke situaties door het vaak te hard 

rijden van het scooter- en bromfietsverkeer, Voorstel om door een verbodsmaatregel 

de toegang van scooter- en bromfietsverkeer te verbieden, of door aan weerszijden van 

de aanwezige ophaalbrug verkeers-remmende “sluizen” te plaatsen., waarbij het 

scooter- fiets en bromfietsverkeer moet afstappen. Deze “sluizen” dienen wel 

toegankelijk zijn voor het passerende rolstoelverkeer. 

 

 

Een ander knelpunt is het pleintje op de kruising F. Hendrikstraat, W. de Zwijgerstraat 

en Bourbonstraat. De F. Hendrikstraat en W. Zwijgerstraat zijn doorgaande wegen naar 

de rest van de wijk en hier wordt veel te hard gereden. Dit plein is een verzamelplaats 

voor jonge kinderen in deze straten en de straten er omheen. Het plein is gedeeltelijk 

beschermd door betonnen palen, echter de kinderen steken regelmatig over en iedere 

dag zijn er gevaarlijke situaties door het te hard rijden van, ook, de bewoners. Het 

voorstel is de bestaande omheining te verlengen/verplaatsen en palen op de stoep zodat 

er geen auto’s meer kunnen parkeren en verkeers-remmende maatregelen.  
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Bewoners zetten door de hele wijk voertuigen op de hoeken van de trottoirs. Dit wordt 

veroorzaakt door een tekort aan parkeergelegenheid. Het tekort aan parkeerplaatsen 

wordt veroorzaakt door aanhangwagens, boten, caravans, meerdere voertuigen in een 

gezin en de bedrijfswagens die voor huis staan. Hierdoor kunnen ouderen en kinderen 

niet veilig de stoep op en af. En zijn de hoeken van de straten onoverzichtelijk. 

Voorgesteld wordt om op de kruispunten waar de voertuigen op de hoeken van de stoep 

geparkeerd worden een extra paal te plaatsen waardoor men niet meer de stoep op kan 

rijden. Een simpele doch doeltreffende maatregel. Langdurige plaatsen van 

aanhangwagens, caravans en dergelijke zou middels strengere handhaving bestreden 

moeten worden. 

In de wijk zijn er inmiddels nauwelijks meer winkels aanwezig en is men aangewezen op 

de verplaatste vestiging van de ´Poeisz´ en de nieuwe vestiging van de ´Lidl´ aan de 

overkant van de Oppenhuizerweg. Met name de ouderen en mensen die slecht ter been 

zijn, vanuit het Dr. Wumkushus,  kunnen niet even snel een boodschapje doen. Er is 

behoefte aan een veilige oversteekplaats aan de Oppenhuizerweg door bv het plaatsen 

van een knippersignalering. 

De oversteekplaats ter hoogte van het voormalige terrein van Flexa wordt als 

onvoldoende veilig ervaren. 

Fietspad brug zuidelijke rondweg A7: Tijdens de wijkvergadering kwam het verzoek 

voor het aanleggen van een fietspad die geleidelijker de brug op gaat.(idem als fietspad 

nabij de haven aan de Selfhelpweg). De aanwezige trap kan niet gebruikt worden door de  

ouderen, kinderen en mensen die slecht ter been zijn  
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 JEUGD 

Zwakke punten: 

 Te weinig afsluitbare openbare speeltoestellen/speeltuintjes met hekken erom 

heen. 

 Verkeersveiligheid te hard rijden 

 Huidige voetbalkooi op het ONS terrein is duidelijk op een verkeerde locatie 

aangelegd moet meer centraal in de wijk komen. 

 Poep in de wijk op speelplaatsen/ grasveldjes 

 Te weing speelgroen- veldjes niet poep vrij 

 Hangjongeren die lawaai maken en vernielingen plegen. 

Sterke punten: 

 Speeltuin van de speeltuinvereniging 

 Kinderactiviteiten- kinderdisco, gym, kookcursus enz. 

 Kinderrijke wijk 

 Het Burgemeester Rasterhoffpark 

 Lagere scholen/ Brede School 

 Graag weer een zeskamp organiseren voor jong en oud. 

De wijk Sperkhem/Ny Túndoarp is een kinderrijke wijk. Er wordt door kinderen van alle 

leeftijden veel buiten gespeeld. Men ervaart het als positief dat de wijk een speeltuin 

heeft. Door de Brede school  worden iedere maand samen met ´Timpaan Welzijn´ en de 

combinatiefunctionarissen  diverse activiteiten  aangeboden waar door de kinderen veel 

gebruik van wordt gemaakt. Ook de relatief kleine afstand tot het Burgemeester 

Rasterhoffpark maakt dat daar veel gebruik van wordt gemaakt. Toch zijn er in de wijk 

een aantal dringende wensen ten aanzien van voorzieningen voor onze jeugd. 

Er is  weinig openbare speelgelegenheid: Behalve bij de Brede School Driemaster 

Sperkhem-Nij Túndoarp en op het veld bij de Ichtuskerk  is er geen enkel openbaar 

speelattribuut in de wijk aanwezig. Natuurlijk zijn de wijkbewoners erg blij met de 

speeltuin maar die is niet altijd open. Er zou in een wijk waar zoveel kinderen wonen een 

aantal plekken gecreëerd moeten worden waar de kinderen altijd veilig kunnen spelen.  
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Op de kruising van  de F. Hendrikstraat, W. de Zwijgerstraat en de Bourbonstraat ligt 

een plein welk gebruikt wordt door veel kinderen. De leeftijd van deze kinderen varieert 

van 2 tot 12 jaar. Het plein is iedere dag in gebruik, het enige wat op die plein staat zijn 

metalen kunstwerken die in slechte staat van onderhoud zijn. De kunstwerken worden 

gebruikt als slagwerk wat dus weer overlast met zich mee brengt. Op dit plein zijn geen 

speel attributen aanwezig. Het voorstel is dan ook om hier diverse speel attributen te 

plaatsen.    

 

 In de Woudstraten zijn  helemaal geen  speelattributen aanwezig. Op het  

parkeerterrein achter de voormalige bakkerij in de 2de Woudstraat waren eerder een 

aantal speeltoestellen aanwezig. Ook waren er attributen aanwezig in de 3de 

Woudstraat achter de snackbar. Het voorstel is dan ook om, net als in het verleden, 2 

parkeerplaatsen te verwijderen achter de oude bakkerij en hier speelattributen te 

plaatsen.  

De wat oudere jongeren hebben geen plaats waar ze kunnen hangen dus gaan ze op 

plaatsen hangen waar het niet wenselijk is. De oudere jongeren vernielen en vervuilen de 

omgeving en speeltuintjes voor de jongeren,  De oudere jongeren worden er wel op 

gewezen, maar het probleem is vaker dat het hier ook vaak jeugd uit andere wijken 

betreft. Het voorstel is dat jongerenwerk hier achteraan gaat. 
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Er is dit jaar een nieuwe voetbalkooi opgeleverd helemaal aan de zuidkant van de wijk. 

De door de gemeente geplaatste Sportkooi op het O.N.S.  terrein is op negatief advies  

van de bewoners van de wijk in mei 2011 toch daar geplaatst. Zoals verwacht wordt er 

geen gebruik van de kooi gemaakt omdat deze te afgelegen ligt. Kinderen zijn vaak te 

jong om zelfstandig naar de kooi te gaan. De kooi ligt geheel verscholen achter bosjes 

en er is daarom geen enkel toezicht op de sportkooi. Ook de oudere jeugd vindt de gang 

naar de sportkooi niet. Het is in de ogen van de bewoners pure kapitaalvernietiging 

geweest om deze locatie voor de sportkooi te kiezen. Het voorstel is om de kooi elders, 

op voorstel van de bewoners, te plaatsen. Overigens zijn nog veel bewoners helemaal 

niet op de hoogte van deze nieuwe voorziening. Er zal hierover gecommuniceerd moeten 

gaan worden. Dit kan door het wijkplatform worden vormgegeven.  

 

 

 

De binnen de wijk gelegen speeltuin is een unieke voorziening die gekoesterd moet 

worden. Onderhoud blijft noodzakelijk, ook aan de hekwerken.  
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 Wonen 

Zwakke punten: 

 Gebrek aan handhaving door politie/stadswacht bij rommelig aanzicht van de 

straten en hondenpoep. 

 Grofvuil/containers in ondergrondse opslag bij gebrek aan ruimte op achtererf. 

 Opknappen Woudstraten, bestrating in de wijk, meer groen toevoegen 

 Slordige erf afscheidingen moeten opgeknapt. 

 De enorm lange tijd (anderhalf jaar) dat het geduurd heeft voor de ophaalbrug 

over de verbindingsvaart van de Woudvaart naar de binnenhaven aan de Johan 

Willem Frisostraat is herplaatst en functioneert. Zeer gebrekkige communicatie.  

 

Sterke punten: 

 Hoge tolerantie van de bewoners onderling voor elkaars woonsmaak. 

 Opgeknapte woningen begrensd door Johan Willem Frisostraat, Koningin 

Wilhelminastraat en Graaf Adolfstraat , het nieuwe gedeelte 

 Huur en koop, oud en nieuw door elkaar. 

Bij veel huizen is niet voldoende plaats om de diverse afvalbakken te stallen. Hierdoor 

ontstaat een rommelige aanblik. Ook is er sprake van veel ‘grof vuil’ in voortuinen. Om 

hier verandering in aan te brengen kan gedacht worden aan een eenmalige actie door het 

plaatsen van een aantal grofvuil containers in de wijk. Hiermee kunnen de bewoners 

korte metten maken met alle ergernis gevende troep door dit gezamenlijk in te zamelen 

en af te laten voeren. Er is ook veel ergernis over de verscheidenheid in 

erfafscheidingen. De staat van onderhoud laat veel te wensen over en is niet altijd 

slechts een kwestie van smaak.  
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SAMENVATTING 

Over het algemeen genomen zijn de bewoners erg tevreden met de wijk. Natuurlijk zijn 

er diverse verbeterpunten die opvolging verdienen maar het behouden van de huidige 

kwaliteiten van de wijk is van minstens zo’n groot belang. De bewoners zijn zich er van 

bewust dat zij zelf in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de eigen leefomgeving. De 

wijk is zeer divers voor wat betreft sociale achtergrond. Het is niet eenvoudig iedereen 

die verantwoordelijkheid ook te laten nemen. Mogelijk kan er veel bereikt worden met 

het goed en regelmatig informeren van de wijkbewoners over de aanwezige 

voorzieningen, georganiseerde activiteiten en het wijzen op geldende regels omtrent de 

omgang met de openbare ruimtes  

Tijdens het samenstellen van deze wijkvisie waren een aantal issues overheersend. 

 De voetbalkooi 

 Bestrating 

 Het kruispunt F. Hendrikstraat, W. de Zwijgerstraat en de Bourbonstraat 

 Hondenpoep 

Aanbevelingen: 

o Speerpunt moet zijn het onderhoud van de groenvoorzieningen en bestrating. Als 

de openbare ruimte er netjes uit ziet zal deze ook zeker langer netjes gehouden 

worden. 

o Evalueer de locatie van de voetbalkooi, deel de overwegingen die tot deze locatie 

hebben geleid met de bewoners, overweeg verplaatsing. 

o Pak de grootste knelpunten wat betreft de bestrating aan. Herstelwerk rondom 

bomen, aanleg van op- en afritten bij de hoeken in de trottoirs. Plaats 

verkeerslichten bij de oversteekplaatsen van de Oppenhuizerweg. 

o Zorg voor een veilige situatie rondom het kruispunt F. Hendrikstraat, W. de 

Zwijgerstraat en de Bourbonstraat. 

o Ontwikkel beleid ter voorkoming van overlast door hondenpoep.  

o Voer de plannen uit die in het kader van ‘Tuindorp in Bloei’ waren voorzien 

o Zorg voor efficiënte communicatie naar de bewoners aangaande voorzieningen en 

regelgeving. 

o Handhaaf regelgeving omtrent afval en parkeren. 
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NR  ACTIE PERIODE UITVOERING  

1 Voorzieningen Behoud “De Eekmolen”  Wijkplatform  

2 Voorzieningen Hondenpoep, beleid, 

handhaving 

 Bewoners, 

gemeente 

 

3 Groen Bestrating 

Herstel trottoirs, 

aanleggen op- en afritten 

 Gemeente  

4 Groen Groene verbinding. 

‘Tuindorp in Bloei’ 

 Bewoners, 

gemeente 

 

5 Veiligheid Overlast Stayokay  Wijkplatform  

9 Veiligheid Voetbalkooi, locatie, 

toezicht 

 Gemeente  

6 Verkeer Verboden voor 

vrachtverkeer, borden 

plaatsen 

 Gemeente  

7 Verkeer Voetgangers 

oversteekplaats 

Oppenhuizerweg 

 Gemeente  

8 Verkeer Herindeling kruispunt  Gemeente  

9 Verkeer Parkeeroverlast, 

handhaving 

 Politie  

10 Jeugd Speelattributen  Gemeente  

11 Jeugd Activiteiten voor 

jongeren 

 Wijkplatform  

12 Wonen Milieupark, handhaving, 

grofvuilinzameling 

 Gemeente 

Politie 

 

13 Algemeen Communicatie 

Voorzieningen, 

regelgeving, activiteiten 

 Wijkplatform  

14 Verkeer Johan Willem Frisostraat 

binnenhaven – aanpak, 

verbod snor-bromfietsen 

 Gemeente  

      

      

      

      

 


