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 Locatie Reden oplossing 

1.  oprit naar Parkerf De Raad heeft cement gemorst op de oprit  

2.  

oprit naar Parkerf 

graag de oprit strooien als het glad is. 
Bewoners kunnen het terrein anders niet op of 
af 

 

3.  

oprit naar Parkerf 

Vrachtwagens rijden de oprit op om te keren. 
Het gevolg is dat de tegels van de oprit kapot 
gereden worden 

 

4.  

het terrein van Parkerf 

Wie onderhoudt de groenvoorziening op het 
terrein. Op dit moment ziet het groen er niet 
goed uit 

 

5.  
oprit naar Parkerf 

Na een regenbui liggen er grote plassen. Is het 
mogelijk om de oprit opnieuw te bestraten? 

De oprit naar het Nieuwe Parkerf wordt 
opnieuw aangelegd door Ballast Nedam. 

6.  rechts van de oprit Parkerf vanaf de H.J 
Nederhorststraat 

graag het groen weghalen wat tussen de 
tegels zit 

 

7.  

De groenstrook  

de aannemer heeft bouwmaterialen 
opgeslagen op de groenstrook. Hoe wordt de 
groenstrook hersteld? 

 

8.  

voetpad vanaf Hoogvliet naar de HJ 
Nederhorststraat 

graag het fietspadbord weghalen dat staat aan 
het begin van het pad vanaf Hoogvliet 

Hoewel sommige mensen weer vinden dat aan 
beide zijden van het pad een (onverplicht 
fietspad) bord moet staan, is nu door de 
politieadviseur en het politie verkeer overleg 
besloten om alle borden weg te halen. 
Men gaat nog na of er ooit een besluit is 
genomen. 

9.  In de groenstrook tegenover de oprit Parkerf 
at ligt een boomstrook in de groenstrook 

 

10.  In de sloot HJ Nederhorststraat naast de 
brug van de Goudse Waarden In de sloot ligt zwerfvuil. Graag weghalen. 

 

11.  fiets- en voetpad Kanaalstraat ter hoogte van graag herstel van de fiets- en voetpad  
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de school 

12.  

voetpad Kanaalstraat - Winterdijk 
graag een afrit voor rollators en rolstoelen 
maken 

Er wordt een plateau/inritconstructie aangelegd 
op de kruising Nederhorststraat - Nieuwe 
Gouwe Oostzijde. Dit plateau is gelijkvloers 
aan verbind de voetpaden aan weerszijde van 
de Nederhorststraat. Mensen die een rollator 
gebruiken kunnen dus gebruik maken van dit 
gelijkvloerse plateau. Er zijn overigens 4 
locaties op de Nederhorststraat waar 
mindervalide kunnen oversteken. 
 

13.  Kanaalstraat 25 groot gat in het wegdek  

14.  Sloot Kanaalstraat Graag uitbaggeren  

15.  Kanaalstraat naast kinderdagverblijf Watt De meterkast is zeer vuil. Graag schoonmaken  

16.  

Kanaalstraat sloot bij Gouwestaete de beschoeiing is kapot. Graag herstellen 

Dit is van zo’n grote lengte dat het onder groot 
onderhoud van de gemeente valt. Wij doen 
slechts kleinschalig onderhoud of enkele 
meters beschoeiing vernieuwen. 
Voor het bedoelde gedeelte kunt u zich 
wenden tot de gemeente ( Yvonne van 
Asseldonk ) zij is de gebiedsmanager. 

17.  Kanaalstraat sloot bij Gouwestaete de sloot uitbaggeren  

18.  

Kanaalstraat sloot bij Gouwestaete De groenstrook langs de sloot ziet er niet uit 

Als reactie op de melding betreft de 
groenstrook langs de sloot Kanaalstraat  kan ik 
u mededelen dat op dit moment binnen een 
project van gemeente Gouda valt. 
De groenstrook heeft nu geen prioriteit 
vanwege de komende opknapbeurt. 

19.  

Kanaalstraat het voetpad langs Gouwestaete 

er zitten grote gaten tussen de tegels. Hierdoor 
is het gevaarlijk voor rolstoel- en 
rollatorgebruikers. De mensen gaan op het 
fietspad lopen 

 

20.  
Nieuwe Gouwe OZ t.o.v. het GMF terrein 

het bord met de wegbewijzering bouwverkeer 
aanpassen met start van de villa's GMF terrein 

 Wordt nog bekeken 

21.  Fiets- en voetpad Nieuwe Gouwe OZ vanaf 
het van Bergen IJzendoornpark richting 
Bolwerk op verschillende plaatsen wortelopdruk 

 

22.  Nieuwe Gouwe OZ elektriciteitshuisje bij het Op de grond liggen posters die van het huisje   



stoplicht af zijn gehaald. Graag de rommel weghalen 

23.  Stoplicht Kattensingel kruispunt Kattensingel 
- Bolwerk stoplicht 3.2 voor rechtdoor staat scheef 

Komende week gerepareerd. 

24.  
Kattensingel inham naast de Drie 
Notenboomen 

Op de locatie waar vroeger een telefooncel 
heeft gestaan, liggen tegels en een 
elektriciteitskabel  

Cyclus heeft van de week de tegels en puin 
verwijderd, het zand wordt nog op een zeer 
kort termijn verwijderd. 

25.  Kattensingel muurtje bij lantaarnpaal B000 onkruid bij het muurtje  

26.  Kattensingel lantaarnpaal B000 de lantaarnpaal ziet er smerig uit.  

27.  Hoek Kattensingel - Van Strijenstraat het bord aan lantaarnpaal 1015 hangt scheef  

28.  De stoep aan de linkerkant van de 
Swietenstraat stoep vanaf de Kattensingel ligt scheef 

 

29.  Kattensingel lantaarnpaal B014 gaat steeds aan en uit  

30.  Crabethstraat lantaarnpalen B070 en B125 zijn kapot  

31.  parkeerplaatsen Kattensingel gaten op verschillende parkeerplaatsen  

32.  
Kattensingel nr. 32 

kastje van Stedin bij de parkeerplaatsen graag 
schoonmaken 

 

33.  

Plantenbak bij Vredebest nr. 20 
een van de planken van de bloembak is kapot. 
Graag herstellen 

Deze bakken zijn niet bij ons in beheer en de 
schade is minimaal. Cyclus zal hier dus niets 
mee doen.  
 

34.  Vredebest - hoek Crabethpark verkeersbord 
uitgezonderd lijnbussen en taxi's 

Erbij zetten dat het ook uitgezonder voor 
aanwonenden is 

 Wordt nog bekeken 

35.  
Leeuwenpoort - linkerkant vanaf het Station 

tegels om de poort liggen scheef. Graag recht 
leggen 

 

36.  groenstrook park - vanaf het station, links 
naast het bruggetjes de grond bij de beschoeiing aanvullen 

 

37.  

groenstrook park t.o.v. volière 

er liggen rijplaten en tegels in het gras. Graag 
zorgen dat het gras hersteld wordt als de 
spullen weggehaald worden 

 

38.  
Van Beverninghlaan 

de stoep langs de huizen is op verschillende 
plekken aan het verzakken 

 

39.  hoek Winterdijk – park, linkerkant van de 
Winterdijk vanaf het park 

er staan nu 3 kasten in de groenstrook. Als de 
drie kasten voor een kast vervangen. 

 

40.  En piramidepaaltje t.o.v. het Van Bergen 
IJzendoornpark 15 Staat scheef 

 

41.  
Straatverlichting Rode Dorp 

Brandt nog steeds niet. Door alle 
bouwwerkzaamheden is het ’s avonds en ’s 

 



nachts zeer gevaarlijk  

 
Van onze opdrachtgever gemeente Gouda hebben wij een tweetal door u geplaatste schademeldingen doorgekregen die door onze werkzaamheden 
veroorzaak zouden zijn. Het kan voortkomen dat er door werkzaamheden voor een tijdelijke periode zich andere situaties in de wijk voordoen dan 
gebruikelijk.  Wij kunnen u verzekeren dat wij aan het eind van onze werkzaamheden de wijk geheel opgeruimd, hersteld en gereconstrueerd achter laten. Als 
u overlast van onze werkzaamheden ondervind door bijvoorbeeld opgeslagen materialen graag even de exacte locatie aan ons doorgeven zodat wij hier actie 
in kunnen ondernemen, een goede “band” met de omgeving staat voor ons voorop.  Ook staan wij staan open voor eventuele suggesties en verbeterpunten. 
Mocht u van mening zijn schade door onze werkzaamheden te ondervinden verzoek ik u ons schriftelijke aansprakelijk te stellen op onderstaand adres zodat 
wij hier een procedure voor kunnen opstarten. 
 
 
Uw melding betreffend baggerwerkzaamheden is in behandeling genomen. 
Gemeente Gouda is verantwoordelijk voor het op diepte houden van zijn watergangen. Uit informatie heb ik begrepen dat op zeer korte termijn  gepeild gaat 
worden waarna een baggerprogramma kan worden opgesteld. Daarbij wordt bekeken welke watergangen er in aanmerking komen om te worden 
uitgebaggerd. Ik kan u helaas geen tijdstip mededelen omdat de planning nog moet worden gemaakt. 
 


