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Bij het Kwikstaartplein liggen er stenen op de parkeerplekken en de stoep scheef, boomwortels drukken 
de straatklinkers omhoog en dat zorgt voor onveilige situaties.

1. Staan er (herstel)werkzaamheden voor het Kwikstaartplein op de planning? Zo ja wanneer? Zo 

niet kunnen er dan (op korte termijn) herstel werkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd?

Het totale herstel van de Kwikstaartplein staat niet in de planning. De wortels van de aanwezige bomen 

veroorzaken veel overlast. Om de onveilige situatie te herstellen zullen echter op korte termijn 

herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Bedoelde werkzaamheden zullen naar verwachting, na   

opdrachtverstrekking aan de onderhoudsaannemer, binnen een maand worden uitgevoerd.

Er is een rookhoek ontstaan onder de flat in de buurt van het basisschool Prins Willem-Alexander school. 
De peuken worden op de grond gegooid en de bewoners worden onheus bejegend wanneer zij de rokers 
hierop aanspreken.  

2.  Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente om op te treden tegen dit ongewenste gedrag? 

Worden deze mogelijkheden in de praktijk ook benut? 

Dergelijke meldingen worden doorgaans doorgegeven aan de jongerenwerker (Incluzio) die vervolgens 
contact opneemt met de melder. In dit geval is dat ook in gang gezet.
Aangezien er sprake is van hinderlijk gedrag heeft de gemeente tevens de mogelijkheid te handhaven op 
basis van artikel 2:47 uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Conform dit artikel is het verboden 
om ‘zich op te houden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of 
hinder veroorzaakt’. De boa’s kunnen hierop handhaven. 
Daarnaast is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het “Verbod verspreiding hinderlijke 
rookgassen” (Artikel 2:48B) opgenomen. Met deze bepaling kan het college een bepaald gebied 
aanwijzen waar het verboden is om hinderlijke rookgassen te verspreiden. De APV is vanaf 15 maart 2019 
in werking getreden, dus dit is in de praktijk nog niet voorgekomen.



(Brom)Fietsers maken gebruik van het voetpad langs de Van Poelgeestlaan die eindigt bij de Prins Willem- 
Alexander basisschool. De VvE heeft hierover contact gehad met de gemeente. 

3. Kan de gemeente dit fietsgedrag ontmoedigen zo niet voorkomen bijvoorbeeld door het plaatsen 

van hekken aan de uiteindes van dit wandelpad? 

Wij hebben de situatie ter plaatse bekeken. Deze voetpaden zijn enerzijds goed toegankelijk voor 
scholieren en andere voetgangers, waaronder minder validen. Anderzijds zijn dit de kortste verbindingen 
die toegang verschaffen tot de verschillende functies in het gebied. De wegen voor het overige verkeer 
zorgen voor een indirecte verbinding en ontsluiting van het gebied. Het gevolg hiervan is dat 
(brom)fietsers soms de (kortste) route nemen via de voetpaden. Vanuit de toegankelijkheid voor minder 
validen is het niet wenselijk om hekken te plaatsen. Een optie zou zijn de aanleg van een (negatieve) 
drempel maar dit heeft ook een negatief effect op de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Gelet 
hierop is het niet mogelijk om maatregelen te nemen die kwetsbare verkeersdeelnemers negatief treffen. 


