Schouw 2018
Nr Wijk

Aaandachtspunt

1

Binnenstad

Wij krijgen signalen dat de blauwe zone niet
wordt gecontroleerd.

2

Noordeinde en
Molenstraat

Gele strepen stopverbod Noordeinde en
Molenstraat zijn vervaagd. Dit punt is ook
in 2017 aan de orde geweest. Er is echter
nog geen actie ondernomen!

3

Noordeinde

Op het Noordeinde staan fietsen die niet
meer gebruiktworden, idem twee scooters.
Op nr 1staan twee fietsen, en een scooter
die meer als een jaar ongebruikt staan.
Hetzelfde op nr 21.

4

Oudezijdsburgwal Hier zijn twee bloembakken geplaatst door
de gemeente. Niemand begrijpt dit.
Suggestie van ons dit te communiceren aan
de inwoners.

5

Joodse kerkhof

Op het joodse kerkhof staat het onkruid
torenhoog en liggen omgevallen bomen
dwars over het kerkhof verspreid.

6

Nieuwe Steeg

Onkruid in de Nieuwe steeg waar veel
toeristen door heen wandelen i.v.m. de
gedenkplaat voor de joden die zijn
omgebracht.
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7

Prullen
bakken en
zwerfvuil
Binnenstad

Er zijn verhoudingswijs meer toeristen in
Monnickendam maar in de praktijk is het
aantal vuilnisbakken gelijk gebleven.
Hierdoor ontstaat veen zwerfvuil. Dit geeft
het signaal af, van gooi maar neer. Ons
voorstel is om meer bakken te plaatsen. Bij
voorkeur met een deksel i.v.b. met de
kraaien.

8

Handhaving

Wie is er verantwoordelijk voor de
Handhavers? Wat zijn hun taken, en geeft
ze een cursus om vriendelijk en taakbewust
hun taak te verrichten. Dat zou al veel
kunnen helpen en consequent hun taak
uitvoeren.

9

Verkeer
Binnenstad

Hardrijden in de Binnenstad zowel door
auto’s, als het zware vrachtverkeer geeft
veel gevaar, en veroorzaakt schade aan de
historische huizen en gebouwen.

10

Hondenpoep
Binnenstad

Hondenpoep ligt door de gehele
binnenstad en geeft veel ergernis van
toeristen en bewoners.

11

Binnenstad en
buitenwijken

Het verwijderen van onkruid wordt als een
probleem gezien. Waar je ook loopt of fietst
op heel veel plaatsen in de stad staat het
onkruid hoog. Vooral het verenigingsplein
valt dit op.

12

Binnenstad
Zuideinde

Zuideinde: er gaan vaak vrachtwagens door
deze smalle straat. Daarbij is de
manoeuvreerruimte zeer miniem. Het komt
op centimeters aan. Feitelijk is het Zuideinde
te smal om te parkeren
Klopt, maar hierdoor is de snelheid laag.
Fietsers komen met name op het eerste
gedeelte vaak in de knel.
10/9/2018 Is de nieuwe opzet van het
verkeerscirculatieplan hier een oplossing
voor?

Schouw 2015
Punt 4
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13

Grachten
Binnenstad

Op verschillende plekken in Monnickendam
liggen verpauperde boten. Bijvoorbeeld aan
de het Bolwerk. Hier ligt een roestboot al
meer dan drie jaar ter ergernis van veel
passanten en bewoners. En daar staat een
bordje van max 3x24 uur aanleggen. Hoe
vreemd is dit! Is het mogelijk deze boten te
inventariseren, en de eigenaar vragen de
boot te verwijderen?

14

Binnenstad hoek
Havenstraat/
Brugstraat

Schouw 2014 (15) Hoek
Brugstraat/Havenstraat en andere stegen in
de binnenstad zijn voor fietsers een gevaarlijk
punt. Fietsers uit de stegen kunnen in botsing
komen met fietsers of auto's uit de
Havenstraat. Spiegel zou een oplossing
kunnen zijn maar gekozen wordt om bollen
op de weg aan te brengen als verkeer
dempende maatregel bij Havenstraat 1 en 19.
GW onderzoekt de mogelijkheden. Actie GW.
NB Door enkele bewoners is aangegeven, dat
men geen drempels wil in verband met
trillingen in de woning. Bij groot onderhoud is
het wel mogelijk om accentvlakken aan te
brengen GW: De snelheid van het verkeer is
niet zozeer het probleem als wel de
onoverzichtelijkheid. Hierdoor zijn fietsers
wel weer extra voorzichtig. Een goede
oplossing is er niet.
2/11/2017 Is het mogelijk hier hekjes te
plaatsen. Fietsers worden dan afgeremd en
zijn verplicht uit te kijken naar passerende
auto’s/fietsers.
10/9/2018 Is het mogelijk een drempel te
plaatsen voor de fietsers. Dit geeft aan dat
het een gevaarlijk punt is.

15

Bloembakken
Binnenstad

16

Haringburg-wal

Gemis aan bloembakken die de stad er
vrolijker uit laten zien. Of je nu aan de
zuidkant of noordkant binnen komt er is geen
bloem te zien. Is het mogelijk dat de stad er
wat fleurig uit komt te zien door het plaatsen
van bakken.
Namens een flink aantal bewoners van de
Haringburgwal het volgende: Het is constant
een probleem om overdag en ’s avonds te
kunnen parkeren op de Haringburgwal.
Onderaannemers van Hakvoort die met eigen
auto's komen, passagiers van de charterschepen en bezoekers van de sportschool of
restaurants en café’s, parkeren vaak voor
langere tijd hun auto’s voor onze deuren. Het
zou prettig zijn als er een blauwe zone werd
ingevoerd, net als op het Prooijen en op ’t
Spil. Het maakt het woon- en parkeergenot
nog prettiger.
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17

Binnenstad/
Oranjewijk

Bij het zwembad vlak voor het aquaduct
blijft heel veel regenwater liggen na een
stevige bui. De plassen blijven dan dagen
en maken het niet mogelijk om met droge
voeten te passeren.

18

Prullenbakken
Buitenwijken

Er bestaat een tekort aan prullenbakken op
de openbare weg. Zeker langs de Cornelis
Dirkszoonlaan tegenover de sportvelden:
een zeer gewild uitlaatgebied voor
hondenbezitters, staat er welgeteld 1
vuilnisbak waar mensen hun poepzakje in
kwijt kunnen. Dat is echt tekort! Dit zelfde
geldt voor de Lijnbaan. Dit moedigt niet aan
om de stront van je hond even op te
ruimen!

19

Monnike-venne
hoek Padweg
Hoogte nr. 52

Plassen blijven hier liggen, en maken het
niet mogelijk om met droge voeten te
passeren.

20

Ringshemmen/
Spil

Op het Spil zijn tekort aan parkeerplaatsen.
De Stadsraad is er van op de hoogte dat de
Gemeente hier druk aan werkt om dit op te
lossen. Wij volgen dit, en zijn bereid mee te
denken over oplossingen.

21

Hemmeland

Op de voetpaden van het Hemmeland
blijven gedurende de herfstperiode de
bladeren liggen. Deze worden niet
opgeruimd. Hierdoor zijn de paden in de
winter erg glad voor voetgangers. Bij
vriezen blijft het ijs er op liggen.
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