Omgeving
Ds
Gewinwe
g

Status

Bijzonderheden melding - waar

58802

nieuw.

58801

nieuw

.58800

afgehandeld

58799

nieuw

58793

nieuw

58788

nieuw

58787

afgehandeld

58785

nieuw

Rijsnelheden Er is een verkeerstafel aangelegd en
twee drempels zijn verdwenen bij de herinrichting???
Is hier nog wat aan te doen
Overhangend groen particulier. Verzoek aan
particulieren hun eigen groen binnen de erfgrens te
houden.
Ongedierte ratten en muizen. Er zijn spontaan gaten
gevallen in gazon. Riool is hersteld.
Inzameling containers, afvalbergstation. Het verzoek
is om daar een stuk met bestrating aan te brengen om
huisvuil containers op te plaatsen. Verzoek is
ingewilligd.
Onderhoud klinkers en tegels ter hoogte van nieuwe
aanleg. Rand van de goot is te hoog. Gevaarlijk voor
fietsers. Kan deze nogmaals woorden afgetrild.
Verkeer Is het mogelijk om éénrichtingsverkeer op te
heffen?
Aanleg, afzetting raster en hekwerk pad tussen 42 en
44. Dit betreft particulier pad. Heeft gemeente niets
over te zeggen.
Vegen verhardingen

58783

nieuw

58782
58781

nieuw
nieuw

Locatie

Meester Poldermanweg..
Kerkstraat
Frans Campmanweg ter
hoogte van Hankweg
Ds. Gewinweg

Reijmerweg
Frans Campmanweg ter
hoogte van Kerkstraat.
Frans Campmanweg pad
tussen 42 en 44

Frans Campmanweg, bocht
Hankweg een doorsteek
Bij grote iep enkele tegels verwijderen en granietgruis Frans Campmanweg hoek
erin.
Brinkweg ter hoogte van 34
Enkele tegels verwijderen en granietgruis erin.
Waterweg nr. 46
Overhangend groen, Berk in Prunes, particuliere
Zijwaterweg.nr 9 en 11

58780
58779
58778

nieuw
nieuw
nieuw

grond.
Invalide parkeerplaats zonder kenteken verwijderen
Alle gebroken palen verwijderen
Vegen incl. blazen

58777
58775
58774

nieuw
nieuw
nieuw

Wortelopdruk tegels.
enkele klinkers verwijderen en granietgruis erin.
enkele tegels verwijderen en granietgruis erin.

58773

nieuw

58772
58770

nieuw
afgehandeld

58769

Nieuw

Speelplaats is armoedig. Deze krijgt een nieuwe
kunststof vloer en er wordt een klein toestel geplaatst.
Beukenhaag opnieuw renoveren i.v.m droogte
Overhangend groen. Dit is een particulier pad,
gemeente kan hier dus niets aan doen.
Recyclingpaal is afgebroken

Zijwaterweg nr 12
Molenbeekstraat
Keijenbergseweg doorsteek
naar Waterweg
Enkweg bij nr 16
Waterweg bij nr.6
Waterweg ter hoogte nr 26 en
34
Ds. Gewinweg bij nr 7
Ds. Gewinweg bij nr 7
Ds. Gewinweg , achterpad
naast nr 4.
Bij Bellevue

