
Burgerschouw Middengebied donderdag  11-07-2013 
 
Inleiding 
 
Op donderdag 11 juli 2013 heeft de tweede burgerschouw van 2013 in het Middengebied 
(wijk 5 donderdagploeg) plaatsgevonden. In samenspraak met de deelnemers is besloten 
om een route te lopen in het gebied Julianalaan, park tegenover ziekenhuis Vrijdomweg, 
Bakkersdorplaan en Burgemeester van Woelderenlaan.  
 
Bevindingen 
 
Julianalaan: 
• Na herinrichting van de linkerrijbaan (gezien vanaf Badhuisstraat = oneven zijde) wordt 

het gras niet mee gemaaid. Moet waarschijnlijk nog worden afgewerkt door aannemer 
van dit werk. 

• Spoor in gazon middenberm aan de even zijde. 
• Veel zand en iepenzaad op fietsoversteekplaats kop Badhuisstraat 
• Tekst op het bordje bij kunstwerk op de hoek van de van Woelderenlaan en 

Badhuisstraat is niet meer leesbaar. 
• Bij Julianalaan 4 ongelijke aansluiting tussen trottoir en voormalige inrit (niet geschikt 

voor mindervaliden) 
• Ongelijke tegels (wortelopdruk) in trottoir aan de even zijde ten noorden van het pand 

Julianalaan 8. 
 
Parkgedeelte ten zuiden van de Prins Bernhardlaan: 
• Stuk staalmat in de rand beplanting bij talud achter de bunker. (In de rand van de 

beplanting en gazon direct rechts van ingang vanaf Bernhardlaan) 
• Eén bank gesloopt en één bank kapot. 
• Graffiti op bordje Wandelnetwerk Walcheren. 
• In bocht van wandelpad naar het doodlopende stukje Koudekerkseweg bank vuil en één 

poer is beschadigd. 
• Banken bij speelterrein achter hotel Piccard staan te laag. 
• Schommelzittingen zijn beschadigd. Kapot gebeten door hond(en) 
• In de rand van het houtsnippervlak (zijde asfaltpad) staat nog een stuk van de poot van 

een oude schommel (struikelgevaar) 
• Graffiti op schutting van hotel Piccard. 
• Opmerking: Sommige bankjes staan iets te ver van de paden en staan ook te laag. Dit 

laatste komt door de overlaging van de wandelpaden. Banken weer op hoogte zetten en 
tevens dichter tegen de verharding. Zo wordt ook plasvorming tegengegaan 

 
Koudekerkseweg: 
• Onkruidgroei op verharding in het doodlopende stukje. 
• Het gras onder bankjes langs Koudekerkseweg groeit door de zitting heen. 
• In de bodembedekkers tussen rijbaan en fietspad veel onkruidgroei. 
• Opmerking: De inrit naar de Sottegemstraat is recentelijk vernieuwd. De inspectieputten 

liggen nu in de inrit. Het ziet er nu goed uit. 
 
Prins Bernhardlaan: 
• Op de hoek met de Koudekerkseweg ligt nog zand en wat puin van de aanpassing van 

de inrit constructie 
• Het straatnaambordje op de hoek met de Koudekerkseweg is nauwelijks leesbaar. 
• Er staat wel een rood witte buispaal, maar het bord/de borden ontbreken nog. 
 
Parkgedeelte ten noorden van de Prins Bernhardlaan:  



• Opmerking: Vreemd dat het asfaltpaadje naar het graf van van Lewe van Aduard uitkomt 
op de zijkant van de zuil.  

• Opmerking: paden naar andere graven ook opknappen, gelijk aan pad naar graf Lewe 
van Aduard. 

• Opmerking: Is het mogelijk om op deze locatie een informatiebord te plaatsen met 
informatie over de graven welke hier nog liggen? 

• Kruidentuin is niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel. 
• Bij de ingang van de kruidentuin stond een bordje. Dit bordje is weg, de paal staat er nog. 
 
Frederik Hendrikstraat: 
• Aan de zijde van de inwerpopening van de ondergrondse afvalzuil op de hoek met de 

Vrijdomweg is de verharding verzakt. 
• Opmerking het groen ziet er na de herinrichting veel beter uit. 
• Ondergrondse afvalzuil bij de Doopsgezinde kerk/Pinkstergemeente staat te hoog en is 

niet bereikbaar voor mindervaliden. 
 
Vrijdomweg: 
• Ondergrondse afvalzuilen tegenover de huisnummers 68 – 70 staan te hoog en daardoor 

niet bereikbaar voor mindervaliden. 
 
Bakkersdorplaan:  
• Bank rondom boom in het driehoekje (schenking Sauer & Oonk notarissen) is begroeit 

met mos. 
• In het gazon liggen een aantal keien ingegraven. Horen hier niet thuis. 
 
Burgemeester van Woelderenlaan: 
• Wortelopdruk in trottoir oostzijde bij tweede boom gerekend vanaf de Bakkersdorplaan. 
• Boomrand bij boom ter hoogte van de bunker tussen de huisnummers 4 en 6 is gebruikt 

als vuilnisbak. 
 
Nabespreking  
De algemene indruk is dat het niveau hoog is. Een aantal zaken, dat bij eerdere schouwen 
genoemd is, zijn opgelost. Bijvoorbeeld de overgangen bij de oversteekgelegenheden voor 
rolstoelen en scootmobielen.  
 
Conclusies 
� Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: hoog 
� Van de 18 onderzochte deelaspecten is de score als volgt: 
�    hoog   14 
�    basis     4 
 
Het geschouwde gebied is een woongebied. Het vastgestelde onderhoudsniveau voor een 
woongebied is: “Basis”. In het geschouwde gedeelte is in de afgelopen jaren een groot deel 
van de verharding vernieuwd.  
 
� Uit deze schouw zijn 29 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist. 
� Deze schouw heeft 6 opmerkingen voortgebracht. 
� Uit deze schouw is 1 beleidsvraag (informatiebord bij historische graven in park 

tegenover ziekenhuis.) voortgekomen 
 
 
 
 


