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Inventarisatie
Deze presentatie geeft een overzicht 
en beeld van de vragen en 
verzoeken die zijn binnen gekomen 
van bewoners in de Bloemenbuurt 
naar aanleiding van de brief van de 
gemeente in april 2020. 

Vragen over diverse onderwerpen 
en algemene vragen over 
energietransitie, water, inrichting en 
verkeersveiligheid zijn gebundeld. 

De reacties per straat zijn gebundeld 
en voorzien van foto’s die een beeld 
geven van de huidige situatie.

Op deze afbeelding is zichtbaar waar de riolen 
vervangen moeten worden en welke bomen 
vervangen worden.



Algemeen
• Zonnepanelen op algemene gebouwen voor de hele wijk.

• Verzoek om glasvezel in de hele wijk.

• Groen behouden en toevoegen.

• Graag iets doen aan hondenpoepoverlast.

• Straatverlichting vervangen door LED.

• Snelheid naar beneden op de Hakselseweg.

• Hondenuitlaatplek (Klaphekweg?) weer open, waarom is deze 
gesloten terwijl er veel overlast is van hondenpoep en er de laatste 
jaren veel honden bij zijn gekomen.  

• Snelheid Klaphekweg.



Energietransitie
• Welke alternatieven zijn er voor aardgas en wat zijn de 

mogelijkheden?

• Leidingen voor stadsverwarming aanleggen. 

• Mogelijkheden voor zonnepanelen op daken woningen Woonstede.



Water
• Afwatering naar riool effectiever maken.

• Opvangen regenwater.

• Aanbieden regentonnen. 

• Verduurzaming met regenwater. 



Inrichting en 
verkeersveiligheid

• Klinkers in plaats van asfalt. 

• Meer laadpalen toevoegen. 

• Moet wel worden geïnvesteerd in laadpalen in deze oudere 
arbeiderswijk met niet de meest rijke mensen? Vraag is of er wel 
behoefte is aan laadpalen. 

• Trottoirs vernieuwen en verbeteren voor minder validen.

• Verkeersmaatregelen, 30 km zone, éénrichtingsverkeer.

• Graag weer asfalt, omdat klinkers erg glad kunnen worden. 



Anjelierlaan en Akeleilaan
• Verzoek om stortcontainer voor papier.

• Nieuw te planten bomen ipv de gekapte, kunnen die gebruikt 
worden als verkeersmaatregel?

• Nieuwe bomen terugplanten.

• Hondenpoep wordt niet opgeruimd.

• Plantsoenen vergroenen.

• Trottoir toevoegen. 

• Snelheid naar beneden. 

• Bij de Anjelierlaan-Ranonkellaan zit een gat in de weg. 

• Parkeervakken slimmer inrichten. 

• Meer speeltoestellen bij Het Honk, bijvoorbeeld een schommel.



Anjelierlaan en Akeleilaan



Daliastraat
• Parkeervakken toevoegen.  

• Buurtbewoner heeft een buurtapp gemaakt met daarin bewoners die mee 
willen denken, ideeën vanuit dat initiatief zijn: 
• Straat inrichten als woonerf 
• Eénrichting verkeer, of wellicht straat niet meer inrichten als een doorgaande route, de 

weg wordt bijna niet gebruikt om van A naar B te komen (alleen door bezorgdiensten). 
• Snelheid omlaag
• Geen trottoirs
• Meer behoefte aan groen, bijvoorbeeld bloembakken en bomen.
• Géén asfalt meer, maar klinkers
• Mooie straatverlichting
• Er is in de straat maar weinig ruimte voor parkeren. Ideeën zijn: nummer gebonden 

parkeerplekken, parkeren elders in de wijk, schuinparkeren (i.c.m. afwezigheid van 
trottoirs, wordt door meerdere buurtbewoners genoemd. De vraag is of dit ruimte 
oplevert) 

• Ten aanzien van energietransitie: Voorbereiding voor elektrische laadpalen bij elke 
(persoongebonden) parkeerplek en opvang van regenwater voor en achter de huizen.

• Ideeën van de kinderen in de straat: 
• Skeelervriendelijke straat (veel asfalt, maar 1 strook zou ook goed zijn)
• Klimbomen, fonteinen, geen auto’s, voetbalveld, speeltoestellen, weide met pony’s.

• Inspiratie: www.leefstraat.be. Experiment met alternatieve opties voor het 
parkeerprobleem en inrichting van de straat.

http://www.leefstraat.be/


Daliastraat



Geraniumlaan
• EO2 bord aan zijde van de flat.

• Parkeren in eigen voortuin.

• Parkeren zorgt voor gevaarlijke situaties.

• Collectief energietransitie, isolatie, subsidie.



Geraniumlaan



Goudsbloemstraat
• Verzoek ondergrondse containers bij de hoogbouw.

• Verzoek woningonderhoud.

• Bomen vervangen samen met trottoir.

• Hondenpoep wordt niet opgeruimd.

• Hondenpoepoverlast in speeltuin. 

• Hondenuitlaatplek toevoegen.

• Te weinig parkeerplaatsen.

• Parkeerplaatsen ipv groen, omdat groen toch niet onderhouden wordt. 

• Speeltuin opknappen.

• Snelheid eruit halen, maar versmallingen werken niet.

• Verbeteren parkeergelegenheid, duidelijkere en voldoende 
parkeerplaatsen. 

• Versmalling levert gevaarlijke situaties op.

• Autobedrijf Bcars aan Klaphekweg parkeert auto’s in Lobelialaan en 
Goudsbloemstraat, waardoor weinig parkeerplaatsen over blijven voor 
bewoners. 



Goudsbloemstraat



Irislaan en Irisplein
• Bomen vervangen in Irislaan.

• Opknapbeurt Irisplein.

• Vernieuwen speeltuin Irisplein.

• Trottoirs vernieuwen. 



Irislaan en Irisplein



Lobelialaan
• Vaker ophalen afval.

• Nieuwe bomen terugplanten. 

• Parkeerplaatsen worden anders gebruikt dan bedoeld. Autobedrijf 
Bcars aan Klaphekweg parkeert auto’s in Lobelialaan en 
Goudsbloemstraat, waardoor weinig parkeerplaatsen over blijven 
voor bewoners. 



Lobelialaan



Primulalaan
• Verzoek om ondergrondse containers.

• Verzoek 5G mast op Ons Eigen Honk.

• Schommel toevoegen aan speeltuin. 



Primulalaan



Ranonkellaan
• Verzoek om dubbelglas.

• Vergroening van de wijk.

• Verzoek bestraten brandgangen. Ziet er onverzorgd uit en zorgt bij 
regen voor modderpoelen.

• Verzoek verlichten brandgangen.

• Meer fietsparkeerplaatsen.

• Trottoir toevoegen op hoeken flatgedeelte 
Anjelierlaan/Ranonkellaan.  

• Snelheid naar beneden.

• Gat in de weg Anjelierlaan-Ranonkellaan. 



Ranonkellaan



Rozenplein en Rozenlaan
• Sluipverkeer vrachtwagens aan banden leggen. 



Rozenplein en Rozenlaan



Tuinderslaan
• Parkeerruimte inrichten zoals Oortveldlaan.

• Weg en trottoir vernieuwen.

• Snelheid naar beneden.



Tuinderslaan



Veenderweg
• Op de Veenderweg wordt erg hard gereden, met name tussen de 

Veenderweg en de Klaphekweg, tot wel 100 km/uur. 

• Veel geluidsoverlast van Veenderweg, waardoor het niet prettig is 
om op het balkon te zitten. 



Veenderweg


