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De Heer A.Klein
De heer C.Bakker
Mevrouw E. van Nieuwenhuizen

De wijk ziet er fantastisch uit.
Het volgende kon echter worden opgemerkt:
-

-

In Middenhoven zijn er veel kasten van elektriciteit en kabeltelevisie beklad met Grafitti.
Misschien tijd voor een meer coole kleurvolle versie van Graffiti of kastjes met ruw
afneembaar oppervlak zoals langs metrostation Poortwachter richting station Middenhoven.
In Waardhuizen mist 1 paaltje en in Middenhoven zuid missen een heleboel van deze roodwitte paaltjes die werden gebruikt om steegjes rustig te houden.
De hangplek in het Park Middenhoven staat op het punt om weg te worden gehaald. Dit
zou naar onze mening misschien ook kunnen worden vermeden.
Hier en daar ligt een stoeptegel iets los
In straten die veel zijstraten hebben zoals Korvet, zijn de straatnaambordjes met
nummertjes vervangen door bordjes zonder nummers, wat lastig zoeken is.
Aan het einde van de Weegschaal – vlakbij de metro – is een parkeerterrein met een
gevaarlijk paaltje.
Op sommige plekken zijn bomen weggehaald en (nog) niet vervangen.
Er staat op twee plekken in Jol een eigen speeltuin op initiatief van de bewoners. Kan hier
op 1 plek niet iets leuks neergezet worden zoals bij de Eindhoeve.
Honden mogen overal poepen, kinderen hebben bijna geen plekje echt gras waar niet
gepoept wordt. Dit zou naar onze mening ook anders kunnen.
Er liggen naast het winkelcentrum veel gebruikte peuken en zwerfafval tussen de bloemen
tegenover het cafetaria.
Op een windige plek stond een bouwcontainer waaruit spullen wegwaaiden en verfresten
wegspoelden.
Er waren enkele parkeerpalen die omgereden waren.
Er waren twee paaltjes gevaarlijk midden op het trottoir waarvan de functie onduidelijk is.
Sommige putdeksel stonden hoger dan de weg.
Op een enkele plek was veel gras tussen de tegels van het trottoir aangetroffen.
Veel van de hondenhaltes zijn vies en zien er slecht uit.
Speeltuintjes hadden speeltoestellen met groene zijdes.
In Middenhoven waren veel lantaarnpalen beklad met graffiti.
Er is een kastje van vermoedelijk een kabelmaatschappij die met plakband wordt dicht
gehouden

Digitale kaart met foto’s van objecten:
https://picasaweb.google.com/115785277266407796044/
Schouw2015WaardhuizenMiddenhoven02?
authuser=0&authkey=Gv1sRgCLOpmPzdsryJygE&feat=directlink
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Hangplek (JOP park Middenhoven)
Wat werd gehoord van de jeugd bij deze hangplek in het park was het volgende:
-

-

’s Avonds komt hier vaak jeugd uit Uithoorn om onder andere harddrugs te nuttigen, omdat
zij blijkbaar geen aantrekkelijke plek in Uithoorn kunnen vinden. Wat wel duidelijk is, is dat
er softdrugs worden gebruikt, maar het harddrugsgebruik blijkt voornamelijk uit Uithoorn
afkomstig te zijn. Als je deze groepen wilt kunnen controleren en tot iets anders stimuleren
is dit volgens mij een goede plek om ze aan te spreken.
Er blijkt op de ronde hangplek met bankjes behoefte te zijn aan meer afvalbakken, omdat
men kennelijk niet over en weer wil lopen.
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