Buurtschouw Wilhelminastraat eo. Woensdag 7 juni 15:00
Legenda

MOG = Melding Openbaar gebied via tel: 14 0182 of website gemeente:

http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Uw_vr
aag_of_opmerking_indienen/Meldpunt_openbaar_gebied

Cyclus Piet Streng
Gemeente Katrien Overal
Stadstoezicht Madelon Reijerkerk
WAAR
Rozendaal/Wilhelminastraat/
Vogelenzang
Rozendaal/Wilhelminastraat

Onderwerp
parkeren

Paradijs/Wilhelminastraat
Wilhelminastraat

afval
fietsen

Wilhelminastraat

afval

Wilhelminastraat

groen beheer

Wilhelminastraat 21

parkeren

Wilhelminastraat 14

fietsen

Wilhelminastraat

inrichting

Wilhelminastraat

politie

hard rijden

Wijkagent Marcel Bos
Bewonersplatform Binnenstad info@binnenstadgouda.nl

Wat
er staan veel auto's stil, soms met draaiende motor (mn van coffeshop bezoekers)
terwijl er een stopverbod is.
er wordt heel hard gereden. Vooral tussen 17:00 en 21:00 uur met piek tegen
sluitingstijd.

Voorstel
Actie houder
Extra controle zou fijn zijn. Het lijkt erop voor omwonenden dat stadstoezicht niet Stadstoezicht
durft aan te spreken / te bekeuren
handhaving moet door politie gebeuren die hier prioriteit voor moet krijgen vd
wijkagent / Gemeente
gemeente

Status
(vakantie)

de groencontainer (hoek Paradijs/Wilhelminastraat) is snel vol.
Het weghalen van de fietswrakken, ze blijven nu maandenlang staan met gele
stickers
Bewoners/ondernemers Wilhelminastraat maken gebruik van pasjes voor de
ondergrondse containers of hebben eigen containers, waarom dumpen
bewoners van de Speldemakersteeg, Zeugstraat en Cappenersteeg hun afval
in de Wilhelminastraat?

Vaker legen
Cyclus
Het weghalen van de fietswrakken, ze blijven nu maandenlang staan met gele
Cyclus ?
stickers
Deze bewoners mogen ook een pasje voor de containers aanvragen bij de
Bewoners
gemeente. Zie:
http://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Afval_scheiden_loont/Meestgest
elde_vragen_over_afval_scheiden_loont
8. Ik zet nu wekelijks mijn afval in een grijze zak op straat. Kan dat straks nog?
Dat kan, maar u moet dan wel een betaalde zak met een andere kleur gaan
gebruiken die u apart moet kopen. Deze zak kost meer dan de grijze zak omdat u
daarmee het variabele deel van uw afvalstoffenheffing betaalt. Gewone grijze
zakken worden niet meer opgehaald. U mag ook van ondergrondse
afvalcontainers gebruik maken, die in een deel van de binnenstad staan. (zie de
eerdere vraag hierover). De gemeente onderzoekt nog of er meer ondergrondse
containers geplaatst kunnen worden.

Is doorgegeven om te legen

Wilhelminastraat: In de Wilhelminastraat groeit het onkruid weelderig op de
stoepen.

het troittoir thv Wilhelminastraat 21 veel te smal is. Regelmatig staan auto's
dusdanig geparkeerd dat rolstoelers en kinderwagens niet over het troittoir kunnen
rijden, of hulpdiensten niet door de straat kunnen. Ook goed geparkeerde grote
bestelwagens veroorzaken deze problemen. Zie foto
fietsenrek voldoet niet i.v.m. brede voorvorken en banden van de huidige
fietsen. Nu geen goed gebruik mogelijk.

Wilhelminastraat: De uitrit van de parkeerplaatsen ter hoogte van
huisnummer 11 kent een niet te maken draaicirkel. Met betrekking tot het
inrijden staat de boom te dicht op de inrit. Dit is nog op te lossen door
meerdere keren te steken.
Met betrekking tot het uitrijden gebeurt het regelmatig dat de auto’s in het
1e parkeervak te ver naar achter parkeren en met de achterkant van de auto
uitsteken over de uitrit heen. Hierdoor is de draaicirkel niet te maken. Dat er
aan de overkant betonnen paaltjes staan als afscheiding staan met de stoep
maakt de situatie niet gemakkelijker.
er hangt rond de coffeeshop veel jongeren onder de 18 jaar. Daar koopt een ander
een jointje voor deze jongeren en wordt deze door verkocht, in mijn ogen is dit
dealen.

Cyclus

Reactie Politie: zij kunnen in de smalle straat geen
lasergun gebruiken en dus ook ook geen metingen doen.
22/7 Bewonersplatform vraag aan gemeente om
snelheidsmeting te doen, maar heeft input nodig. Waar
dient gemeten te worden?
25/7 ter hoogte van Rozendaal 9 en Blikslagershof
Vraag ligt nu bij verkeersdeskundige gemeente.

20/6 Bewonersplatform heeft aan gemeente gevraagd om
ook op website te zetten hoe je dan een pasje kunt
aanvragen.
25/6 staat op website:
http://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Afval_sc
heiden_loont
Bel hiervoor met de klantenservice van Cyclus. Van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via
0182-547500

Er zijn afspraken door gemeente met Cyclus gemaakt over
onderhoud en gemeente controleert dit. Met de
bezuinigingen is het nivo verlaagd wat dit tot gevolg heeft.

Dit is inmiddels al enige malen aangekaart bij de gemeente, zonder
Bewoners
terugkoppeling. Ons voorstel is om het laatste parkeervak thv nr 21 aan te passen
in groen (iets waar Gouda m.i. te weinig van heeft).

Gevolg is wel de opheffing van een parkeerplaats.
Daarvoor zal breed draagvlak in de buurt gezocht moeten
worden voordat je dit bij de gemeente kunt aankaarten.

Kan de gemeente een betere leveren?

Gemeente

Aan Beheer openbaar gebied gevraagd of er rekken zijn.
Antw: gemeente heeft geen rekken over en gaat ze dus
niet vervangen.

Parkeerplaats inkorten zodat er nog maar 5 auto's, ruimer, kunnen staan.

Bewoners

Alleen met breed draagvlak in de buurt kan aan de
gemeente gevraagd worden om een parkeerplek te laten
vervallen. Wellicht kan wel verzocht worden om een
"ruggertje" te plaatsen in het parkeervak als afstand
houder.
Aan te vragen bij gemeente door bewoners via MOG.

Hierop moet meer toezicht komen.
Bewoners dienen dit te melden bij de Politie --> ook in gesrpek met wijkagent
besproken

wijkagent

Punten zijn door wijkagent doorgegeven aan de
taakaccenthouders drugs met het verzoek om acties te
draaien.

Blikslagershof

politie

De bestrating van de Vogelenzang. inrichting
+ Paradijs

dealen Blikslagershof

Hierop moet meer toezicht komen.
Bewoners dienen dit te melden bij de Politie --> ook in gesrpek met wijkagent
besproken
opnieuw herstraten van de Vogelenzang en Paradijs

wijkagent

Het hele project " het Buro " met alle nieuwe woningen zijn klaar en heeft de buurt
Gemeente
opgeknapt. De straat is alleen bedroevend om te zien. Mijn idee: ophogen en nieuwe
rode stenen. Straat opknappen zoals in de Wilhelminastraat. Anders blijft het een
"achterbuurtje"
Het bestraten van de Vogelenzang en dan gelijk verkeersdrempels aanbrengen Het bestraten van de Vogelenzang en dan gelijk verkeersdrempels aanbrengen om Gemeente
om ongelukken te voorkomen
ongelukken te voorkomen. Gezien de situatie (niet onderheide panden aan de
Wilhelminastr) zouden dat kussentjes moeten zijn.

Beheer openbaar gebied gevraagd wanneer dit gepland is.

7/6 Gemeente kijkt wat hier mogelijk is

de Vogelenzang

hard rijden /
inrichting

de Vogelenzang

parkeren /
inrichting

In de korte tijd dat we hier wonen zijn we tot de ontdekking gekomen dat er in onze
straat in de avond regelmatig auto,s kort en langdurig geparkeerd staan wat niet
geheel volgens de regels is en soms voor overlast zorgt ( muziek, draaiende
motors,vuil wat er achter gelaten word)

de Vogelenzang

groen beheer

Paradijs/Vogelzang

afval

Paradijs/Vogelzang

afval

Het opnieuw beplanten van de strook naast de nieuwbouw van de
Vogelenzang
Zwerfvuil rond de ondergrondse container, als het niet past zet men het naast de
container. Het komt heel vaak voor dat een van de containers niet werk. Er staan
vaak hele huisraden bij de container
De container waar groen afval mag worden ongestord, zo bomvol, dat
mensen het er naast zetten

Paradijs/Vogelzang

groen beheer

Onrkuid tegen zijgevel oude politiebureau (stoep van 30 cm)

Paradijs/Vogelzang

inrichting

Uitrijdend uit Vogelenzang heb je nauwelijks zicht op van links komend
verkeer --> gevaarlijke situatie met (bijna) botsingen tot gevolg

graag zouden wij zien dat er betonnen paaltje geplaatst zouden worden zodat er
niet meer geparkeerd kan worden.
Nadeel: dan kun je elkaar ook niet meer passeren en gaan de bezoekers rondjes
rijden.
Er is al een stopverbod in deze straat.
Het opnieuw beplanten van de strook naast de nieuwbouw van de Vogelenzang.
Valt dit onder onderhoud van Cyclus?
Bewoners beter inlichten waar ze grof vuil/ huisraden kunnen brengen. Dat
kunnen bewoners ook zelf doen en evt. melden via MOG

Stadstoezicht

De groen containers vaker legen.
Mensen aanspreken (zijn ook winkeliers uit de buurt)
Extra groencontainer hoek Wilhelminastr/Paradijs mogelijk?
Cyclus is akkoord als Bewoners hier een geveltuin van maken: stenen eruit en
platnjes erin, in het kader van "groen moet je doen". Mogelijkheid tot mede
financiering via Goudapot.nl of via de opschoondag gemeente gouda (in maart)

Cyclus

Spiegel plaatsen aan Paradijs zodat je verkeer vanaf politiebuseau kunt zien
aankomen

Gemeente

9/6 Cyclus heeft al melding gedaan bij gemeente over
plasvorming.
Vraag ligt nu bij Beheer openbaar gebied.
20/6 Bewonersplatform verzoekt om bij herstrating ook
drempel kussentjes aan te brengen.
23/6 Antw. Gemeente:
Zitten inderdaad slechte plekken in. Hier zal herstraat
moeten worden. Wordt uitgezocht hoe en wat precies. Bij
herstraten wordt altijd zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van bestaand materiaal. Alleen als dit te slecht is, wordt er
nieuw materiaal gebruikt. Wat we hier precies gaan doen
weet ik nog niet, dat hoor je nog.
Drempels/kussentjes leggen we daar niet aan. De
kussentjes worden niet meer toegepast omdat die
nauwelijks een verkeersremmend effect blijken te hebben.
Kussentjes elders in de stad verdwijnen daarom ook bij
herinrichting en worden zo nodig vervangen door
drempels. Drempels zijn op deze locatie niet wenselijk
vanwege de aanwezige oude bebouwing en de beperkte
rechtstanden.

Cyclus
Bewoners

7/6 Direct melding gemaakt dat het geleegd moet worden

Bewoners

23/6 verkeer heeft aangegeven geen spiegels te willen
plaatsen omdat In Gouda, maar ook landelijk, zeer
terughoudend wordt omgegaan met het plaatsen van
verkeersspiegels. Dit heeft meerdere redenen.
Verkeersspiegels worden door automobilisten redelijk
vaak verkeerd ‘gelezen’, met andere woorden het risico is
aanwezig dat verkeer over het hoofd wordt gezien
(waardoor de kans op een ongeluk juist groter is). Ook is
de functionaliteit van een verkeersspiegel bij bepaalde
weersomstandigheden beperkt. Denk bijvoorbeeld aan
vorst of regenachtig weer. Daarnaast bestaat er een grote
vandalismegevoeligheid. Graffiti, krassen aanbrengen, de
spiegel verdraaien, e.d. zijn enkele voorbeelden hiervan.
Wat wel zou kunnen is het plaatsen van het
onderstaande bord op de Houtmansgracht. Als dit vanuit
de bewoners gewenst wordt kan dit geplaatst worden.
(zie bord kolom D)

Houtmansgracht & Jan Kottererf

afval

moeite en overlast met de ouderwetse gft bovengrondse containers:
bejaarden hebben moeite met het openen van het zware ijzeren deksel
‘s zomers veel overlast van de ontelbaar vele insecten, die afkomen op het rottend
gft afval in de niet goed afsluitbare bovengrondse container.
Zeer vaak wordt vergeten deze containers regelmatig te legen.

Wilt u er bij de Gemeente Gouda op aandringen dat er ook op het Jan Kottenerf
Cyclus
ondergrondse, goed afsluitbare containers komen?
Wij zien ze tegenwoordig op vele plaatsen in de binnenstad. en het zal ook op het
Jan Kottenerf een grote aanwinst zijn.
Alternatieve oplossing door Cyclus: Ophogen stoep bij containers (opstapje) zodat
men hoger staat en er beter kan. Bewoners enthousist hierover

9/6 Verzoek tot aanbrengen van een opstap bij de
container gedaan

Jan Kotterertf

inrichting

het aangeven van de parkeerplaatsen op het Jan Kottenerf

het aangeven van de parkeerplaatsen op het Jan Kottenerf

Gemeente

Jan Kotterertf

groen beheer

Deze groenstrook moet weer beplant worden

Cyclus

Jan Kotterertf
Robaastr

inrichting
groen beheer

Oplevering groenstrook langs Nieuwbouw hoek Jan Kottenerf / Vogelenzang. Deze
lgt nu braak. Wie onderhoud dit?
Er staat een achtergelaten verkeersbord in de zuid/oost hoek
stuk groen Robaarstraat ( achter Wilhelminastraat 60/62)

Doorgegeven aan Beheer openbaar gebied.
23/6 Antw.gemeente:
Heeft Cyclus bekeken en zij geven aan dat het voldoet.
Wordt daarom de komende periode niet
aangepast/aangepakt.
9/6 Cyclus vraagt na wie dit hebeer moet doen

verwijder het verkeersbord
Omwonenden inschakelen om samen een goed plan te bedenken voor dit stukje.

Cyclus
9/6 Melding gemaakt om het bord te verwijderen
Bewonersplatform Binnenstad 9/6 Cyclus gaat in elk geval binnekort snoeien.
& Mozaiek Wonen (Ben Peters) Platform gaat samen met Mozaiek een bijeenkomst
beleggen met alle omwonenden

Speldenmakersteeg

afval

Stadstoezicht

groen beheer

In de Speldemakersteeg staan 2 containers, waarschijnlijk van ondernemers die
overvol staan te stinken!
Speldenmakersteeg: De eerste plantenbak vanaf de kant van de Wilhelminastraat
heeft in de brand gestaan en valt uit elkaar.

deze containers mogen niet op de openbare weg staan, moeten binnen staan.
Eigenaren erop aanspreken/ beboeten

Speldenmakersteeg

Speldenmakersteeg

geur

Speldenmakersteeg: De coffeeshop veroorzaakt regelmatig geuroverlast. In de
gehele straat is de Wietlucht te ruiken. Bij de coffeeshop in de Wilhelminastraat is dit
niet het geval. Voldoet de koffieshop aan de Speldenmakersteeg wel aan de
wetgeving wat betreft het voorkomen van geuroverlast?

Speldenmakersteeg

inrichting

Er wordt een straatnaambordje “Speldemakersteeg” gemist op de hoek
Wilhelminastraat.

Bordje aanbrengen

Bewoners

Deze plantenbak is van de bewoners zelf en dient door
hen ook onderhouden/gerepareerd te worden

Bewoners

Je kunt de gemeente vragen te komen controleren, maar
dan moet je wel kunnen aangeven wanneer dit speelt en
dit melden via MOG
Ter info: Gemeente heeft dit uitbesteed aan Mileudienst
Midden Holland.
9/6 Bordje aangevraagd

Cyclus

