
 

Een aantal deelnemers hebben wij kortgeleden geïnterviewd. Waaronder enkele bewoners, de 
fietsersbond en zorgcentrum Mennistenerf  
 

Bewoners 
Onderstaand punten die de bewoners zoal aan de gemeente hebben meegegeven. 
 
Wat is er fijn aan de wijk? 
 

- Het is een sociale wijk waarbij er een cultuur heerst van ons-kent-ons 
- Er is sprake van onderlinge verdraagzaam- en samenhorigheid  
- Als prettig wordt ervaren de woonerven (in combinatie met snelheid remmende maatregel) en 

de aanwezigheid van gebakken klinkers  
- Er zijn vele mooie bomen en beplantingen in de wijk. In het bijzonder Talmaplein.  

 
Wat kan er beter? 
 

- Er wordt veel parkeerdruk ervaren 
- Er is verdeeldheid over eventueel wel/niet betaald parkeren in de wijk  
- P.L. Takstraat en K. Katerstraat is gevaarlijk i.v.m. brommers, fietsers in combinatie met 

parkeren 
- Er zou sprake zijn van sluipverkeer en eenrichtingsverkeer is niet logisch. Auto’s zouden er te 

hard rijden en het zicht in de Steijnstraat is slecht. De toegankelijkheid voor ouderen en 
ouders met kinderwagen kan worden verbeterd  

- Van de twee aanwezige speeltuinen wordt er maar één gebruikt. De bankjes in de speeltuinen 
zijn verdwenen. Er wordt veel overlast van hangjongeren ervaren. De inrichting van de 
speeltuinen zou beter kunnen.  

- Het groen graag divers, welke het hele jaar door kleur geven en goed is voor insecten.  
- Waar worden na de herinrichting de kliko’s geplaatst? 

 

Zorgcentrum Mennistenerf 
Heeft de wens geuit mee te liften met de herinrichting van de openbare ruimte. 
 

- De touringbus zou aan de M. Simonszstraat een plek moeten krijgen 
- Ingang aan de M. Simonszstraat meer karakter geven 
- Een veilige looproute voor ouderen vanuit Mennistenerf richting o.a. de Burcht 

 

Fietsersbond 
De fietsersbond heeft de volgende aandachtspunten kenbaar gemaakt: 
 

- Door de geparkeerde auto’s is de Klaas Katerstraat en de P.L. Takstraat smal voor fietsers in 
tweerichtingen  

- Er wordt een noord- zuid en zuid- noord route gemist. Mogelijke route kan zijn: 
vanuit de Symon Claeszstraat over de Ds Baxstraat en Steve Bikoplein naar de Tuinierstraat 

- Het paaltje op de Klaas Katerstraat net voor de kruising K. Kanstraat is gevaarlijk 
- We missen een goede en veilige oplossing om van de Peperstraat de D.S. Baxstraat in te 

fietsen of de Symon Claesstraat 
- Heb aandacht voor paaltjes waar fietsers fietsen vooral bij doorsteekjes. Beter is het om deze 

doorsteekjes te versmallen tot 1,60 meter zodat er geen paaltjes gebruikte hoeven te worden 
- Let bij de doorsteekjes op dat het pad voldoende breed is zodat fietsers elkaar goed kunnen 

passeren 

 


