Ede, 27 oktober 2019,

Geachte heer ter Steege, beste Bart,
Bijgaand tref je de bevindingen aan van de buurtschouw welke wij namens de Vereniging
Zeeheldenbuurt op 19 oktober jl hebben uitgevoerd.
Zoals per mail op 10 oktober jl gemeld door Tom Westerhout heeft hij de taak van de buurtschouw
aan mij overgedragen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om Tom te bedanken voor zijn
bevlogenheid en zijn inzet voor de buurt in het bijzonder!
Onderstaand tref je een plattegrond aan met liefst 45 vlaggetjes. Dit geeft het totaal overzicht weer.
Wij hebben de Zeeheldenbuurt geschouwd in 3 delen:
1. Westelijk gedeelte: 2 personen.
2. Midden gedeelte: 3 personen.
3. Oostelijk gedeelte: 2 personen.
Van elk deel is logischerwijs een grotere plattegrond gemaakt waarop je de genummerde vlaggetjes
ziet staan, bv BS3 > BuurtSchouw 3 etc.
Onder de betreffende plattegrond vind je de tekst die betrekking heeft op, in dit geval, BS3:
“Witte de Withstraat 31. Overhangende takken.”
Daarnaast heb ik van alle BS-nummers (1-45) de foto in een wat kleinere, maaar nog goed waar te
nemen weergave bijgevoegd.

Totaalgebied Buurtschouw Zeeheldenbuurt 19 okt 2019:

Westelijk gedeelte:

Midden gedeelte:

Oostelijk gedeelte:

Conclusie:
De buurt ziet er redelijk netjes en verzorgd uit. Het meubilair en de borden in de openbare ruimte
vertonen weinig gebreken. Er is dit keer weinig hondenpoep en zwerfafval waargenomen. Het aantal
knelpunten is niet buitensporig.
Wel zijn er een aantal straten met oudere trottoirs met veel onkruid tussen de tegels en zijn er plekken
met gras / en of blad in de goot die voor verstopping kunnen zorgen. Op enkele plekken na, is er
weinig bladafval. Het meeste blad moet dan ook nog vallen.
Als buurtvereniging zijn wij uiteraard benieuwd naar je reactie en naar de planning wanneer de
knelpunten worden opgelost/hersteld.
Bij evt. vragen of opmerkingen kun je mij via onderstaande contactgegevens bereiken.
Vriendelijke groet, mede namens de Vereniging Zeeheldenbuurt.
Frank Giezen

