
IRISSTRAAT Positieve indruk.  
Wie onderhoudt het particuliere tuintje van 2-3 m ?

Afspraak met het waterschap dat zij de openbare waterpartijen 
onderhouden, het is ieder jaar zeer achterstallig.

IRISSTRAAT Tuinen en straat zijn wel oké. Hoe hoog komen de hagen? Is er nog
informatie over de Anemonestraat en de groenstrook langs de Irisstraat?

IRISSTRAAT Meer groen is goed! Parkeerplaatsen. Misschien één richtingsverkeer in de Irisstraat?

GOUDSBLOEMSTRAAT De beplanting ten behoeve van de afwatering. Vanaf de Rozenstraat één richtingsverkeer maken. Hierop wordt nog 
een heg geplaatst, daarnaast een nieuwe muur voor de woning. Dan 
blijft er maar ruim 2m tuin over. Waarom mensen verplichten om een 
heg in de tuin te plaatsen?

GOUDSBLOEMSTRAAT Ziet er goed uit! Wij hebben moeite met de haag. Wie verzorgt dit?

GOUDSBLOEMSTRAAT Niks. Mooier worden.

GOUDSBLOEMSTRAAT Hoe gaan we om met de 3 huurwoningen? ( ernaast koop)  
Ook tuin inleveren? Of mogen ze het behouden?

ANEMONENSTRAAT Hagen oké, maar hoop dat dit wel goed onderhouden wordt.  
Hoe hoog wordt de haag? Waar is de info over de Anemonenstraat, 
de groenstrook, plantsoen en de voortuinen?

Kan er aan de Anemonenstraat geen parkeerstrook langs het 
plantsoen gemaakt worden? Want de mensen van het blok van 6 
kunnen nergens parkeren.

ANEMONENSTRAAT Mooi voorstel! Wij willen ook wel een mooie haag voor het huis.

ANEMONENSTRAAT Ziet er erg mooi uit! Vooral de haag als die bijgehouden wordt. Aandachtspunt voor Plavei: Verschillende antwoorden die elkaar 
tegenspreken.

PROFIEL
Wat kan er beter aan dit voorstel?Wat vindt u goed aan dit voorstel?



PROFIEL

ROZENSTRAAT Moerbeiboom weg, vieze overlast. Grote bomen in het park weg. 
Speeltoestellen naar de zonnebloemstraat verplaatsen vanwege de 
veiligheid van de kinderen.

ROZENSTRAAT Vrij weinig tot niks! Huidige situatie mooi groot gazon (goed onderhouden) 
omringt door een gietijzeren hekwerk.  
Nieuwe situatie: lelijke goedkope heg, die onderhouden moet worden door de 
gemeente? Een kleinere tuin is geen probleem, maar we willen ons hekwerk 
graag behouden. Graag willen wij op de hoogte blijven over de veranderingen 
bij en rondom de Rozenstraat!

Er wordt bij ons niks verbeterd, het gaat alleen maar achteruit. Jullie 
kunnen de huidige trottoirs niet eens onkruid vrij houden, laat staan de 
heg en de planten!

TULPENSTRAAT Het ziet er allemaal mooi uit en het zal ook vast beter worden. Onze vraag is eigenlijk of Plavei ook in de gaten houdt hoe de tuinen eruit 
zien van de bewoners. Vaak is het een bende/opslagplaats voor troep. 
Dit zou niet moeten!

TULPENSTRAAT Meer groen. Wie gaat het groen onderhouden? Met name de heggen in de voortuin?

LOBELIASTRAAT Hoge bomen op het plantsoen, geven veel overlast met name rommel
in de goot, 3x per jaar schoonmaken. 
Speeltoestellen verplaatsen richting de Zonnebloemstraat i.v.m. de 
veiligheid van de kinderen.

LOBELIASTRAAT Bomen voor de Lobeliastraat graag rooien.

LOBELIASTRAAT Mooie inrichting, mooi straatbeeld. Hoge bomen zorgen voor overlast, zijn veel te hoog en er komt veel blad 
vanaf. Door de bomen kan ik geen zonnepanelen nemen.

Wat kan er beter aan dit voorstel?Wat vindt u goed aan dit voorstel?



Wat kan er beter aan dit voorstel?
PROFIEL

ZONNEBLOEMSTRAAT Wat gebeurt er met de groenstrook en de 2 beukenbomen voor onze 
woning? En wat gaat er gebeuren met de doorgang, Singel/Klaproos? 
Er was sprake van éénrichtingsverkeer. 
Gaat het einde Zonnebloemstraat weer open als doorgang?

ZONNEBLOEMSTRAAT Kleur gevel, geel, mooi! Wie gaat de haaghoogte onderhouden 
en in hoeverre gaat de voortuin terug? Grote van de ramen , 
i.v.m. de rolluiken maken wij ons zorgen over.

Duidelijkheid aan de bewoners, niet over de kleur van de planten, 
maar over de woning!

ZONNEBLOEMSTRAAT Wij willen de voor en achtergevel hetzelfde houden als nu, vanwege de ramen. 
Voor de voortuin wil ik niks inleveren. Kleur van de gevel is wel mooi.

BEGONIASTRAAT Speeltoestellen in ere houden.

BEGONIASTRAAT Zeer goed plan. Zal er fantastisch uit komen te zien. 
Zou graag een lichte baksteen en crème-witte kozijnen zien. 
Licht doet leven!

Grote parkeerdruk, begoniastraat stukje van huisnummer 22 t/m 32. 
Worden regelmatig mensen op de fiets aangereden omdat auto’s vanaf 
de Geraniumstraat geen zicht hebben richting de Begoniastraat.

BEGONIASTRAAT Alles! Maar ik wil wel heel graag mijn nieuwe crème witte rolluiken behouden 
vanwege de privacy en veiligheid. 

Parkeergelegenheid, parkeerdruk, onoverzichtelijk.

BEGONIASTRAAT Wat gebeurt er met de groenstrook en de parkeervakken bij de 
seniorenwoningen vooraan in de Begoniastraat? Dit is niet op een tekening 
of voorbeeld te zien. Graag duidelijkheid hierover!

GERANIUMSTRAAT Hoekhuizen oprit/parkeergelegenheid met stukje voortuin behouden! 
Geen bomen in de straat. Maak parkeergelegenheden op de plaatsen van 
de garages. 

GERANIUMSTRAAT Helemaal niets! Er wordt helemaal niet naar je geluisterd.  
Geen bomen!

Van hoekwoningen de oprit en tuin behouden.

Wat vindt u goed aan dit voorstel?



Wat vindt u goed aan dit voorstel? Wat kan er beter aan dit voorstel?
PROFIEL

LELIESTRAAT Goed dat de wijk wordt opgeknapt met veel groen. Alle straten die genoemd zijn krijgen dezelfde inrichting, zou dat niet heel 
erg saai worden? Wat variatie in inrichting maakt het vast leefbaarder en 
interessanter.

DAHLIASTRAAT Type huis keuze. Linkse huis op de poster “Parkpleintje Strobloemstraat” 
heeft de voorkeur bij de meeste bewoners aan de Salvia/Dahliastraat.

DAHLIASTRAAT Geraniumstraat aan de voorzijde, voetpad/stoep, slecht begaanbaar 
door grassen en onkruid. 

SALVIASTRAAT Situatie nu: grasveld met boom.Nieuwe situatie: bebouwing en 
parkeerplaatsen tegenover onze woning. Dat is niet wenselijk en daarover 
zouden wij nauw betrokken willen zijn.

STROBLOEMSTRAAT Niet eens met de afbraak garagebox. Waar moet ik met de auto naar toe? 
Wat gaat er gebeuren met de rolluiken en het zonnescherm, kan het weer 
herplaatst worden?


