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IJsselstein, 23 april 2014

Geacht college van B en W van IJsselstein,

Zoals u van de SP gewend bent, zijn we weer eens de buurt ingegaan met als doel te peilen wat er
beter kan in hun wijk. Naast de prettige gesprekken komen er ook zinvolle en nuttige tips uit. Hiervan
willen wij u op de hoogte brengen met als vragen:
1. Wilt u op de opmerkingen reageren s.v.p.? en
2. Wat gaat u ermee doen?
Na ontvangst van uw antwoorden gaan wij deze met de bewoners communiceren.
Ditmaal hebben wij de Aleida van Culemborgstraat en de Maria van Henegouwenstraat bezocht.
De onderstaande lijst is gesorteerd naar portefeuillehouder:
1. Als bezoekers van de kroegen naar huis gaan in de weekeinden komen ze over de
brug, maken veel lawaai en rommel,
I
2. In het speeltuintje op de hoek Maximiliaanstraat wordt ’s avonds hasj gedeald,
II
3. Dit speeltuintje is hangplek voor jongeren,
II
4. Infoavond na een inbraak wordt positief beoordeeld,
I
5. In het Kloosterplantsoen wordt geblowd en gedeald. Er wordt over het vinden
van naalden gesproken????
I
6. De nieuwe speeltuin wordt door schooljeugd tijdens tussenuren gebruikt als
hangplek. Storend en belemmerend voor ouders met kleine kinderen. Jeugd is
niet aanspreekbaar.
I
‐‐‐‐‐‐
7.
8.
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11.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Parkeren te duur voor bewoners en bezoekers,
Te hoge snelheden in de straat,
Voor de opritten voor invaliden op de stoepen staan vaak auto’s geparkeerd,
Opritten voor scootmobiels sluiten niet goed aan,
Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen,
IIII
Speeltuintje aan het water wordt als onveilig beschouwd, hek is te laag en zwak,
Parkeren niet goedkoper maken, stop het geld maar in de zorg,
Parkeren voor mantelzorgers te duur,
Parkeerboete gekregen tijdens het halen van een parkeerkaartje omdat de meter
om de hoek staat,
Parkeermeter is te ver weg,
In brandgang achter de Maria Van H. straat en Guyottestraat is veel te weinig licht,
Bezoekers aan de binnenstad vanuit IJsselstein‐West kunnen door bollard de
binnenstad niet in met de auto
Straat wordt niet goed verzorgd,
Huidig parkeerbeleid is prima,
Parkeerbeleid is slecht, o.a. bebording en informatie,
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22. In Guyottestraat wordt een auto geparkeerd op gevaarlijke plaats. Controleurs
doen er niets aan,
23. Putje in de brandgang Guyottestraat is verzakt, valpartijen zijn het gevolg,
24. Prullenbakken worden te weinig geleegd. Zijn vaak vol (ook nu),
25. Onkruid in de brandgang te hoog,
‐‐‐ ‐ ‐ ‐

II
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26. Mantelzorgers zijn onbekend met de maatregelen (respijtzorg, parkeervergunning, …), II

In afwachting van de reacties verblijf ik, mede namens mijn fractiegenoten,
Met vriendelijke groet,
Joop van Well

