
DE WIJK/STRAAT
WENSEN EN 
VERBETERPUNTEN

INZET EN SOCIALE CONTACTEN
Goede contacten onderling op straatniveau
Mensen willen niet weg uit de wijk
In de zomer wordt veel buiten gezeten (picknicktafel speeltuin of voor huis)
Sociale cohesie
Veel organiserend/initierend vermogen: o.a.
 Legosessie initiatief
 Speelpleintje
Contact met nieuwkomers soms lastig

SPEELPLEKKEN
Speelpleintje Abdij van Rijnsburgplein
Veel modder en weinig gras
Door hegje geen zicht op kinderen: rennen onverwachts de straat op
 Ook wens: hekjes zodat honden niet op speelplek kunnen komen
Speeltoestellen zijn verouderd

Last: honden
Overlast hondenpoep op speelplek
Last van loslopende honden (als je er iets van zegt krijg je grote mond 
terug)
Geen aparte hondenuitlaatplek

FACILITEITEN
(Ongebruikt) sportveld universiteit 
herinrichten met kunstgras incl. overkapping 
met oog op slecht weer. Ook door buurt 
kunnen gebruiken.
Voor puberjeugd weinig vertier in de wijk.
Geen slechtweervoorzieningen in de buurt.
Blij met nieuwe spoorpark.

Wens: gebruik kunnen 
maken van indoorsport-
mogelijkheden universiteit 

door de buurt.Sportveld uni inrichten met 

kunstgras & overkapping
Idee: verbodsborden bij 

speelplek (honden en 

hondenpoep)

GROEN
Last van bomen in groenstrook naast het huis
 Bloemsen i.v.m. de was
 Wortels onder de grond duwen tegels 
 en schutting omhoog

Wens:rubberen matten/
tegels in speeltuin
Wens: liever hekjes
Wens: grotere en nieuwere 

picknicktafel



VEILIGHEID
Te hard rijden
Veel verkeer tijdens brengen/halen kinderen schooltijden
Geen toezicht kunnen houden op spelende kinderen speelparkje
Winter: kruispunt bij school erg glad door ijsvorming, regelmatig ongelukken 
(koude ondergrondse gasleiding?), wordt niet gestrooid
Glasbak staat verkeerd: glasscherven gevaarlijk voor spelende kinderen
Inbraken via achterpoort
Goederentrein met tank erop staat geparkeerd op spoor langs woonwijk, 
vraag: wat voor stof zit erin, is het niet onveilig/verboden?
Speeltuin in avond als onvelig ervaren voor vrouwen alleen

Wens: borden voor 
langzaam of langzamer 
rijden 

AFVAL
Met name (achter) flats langs spoor veel vuilnisophoping
Bewoners gooien soms afval van balkon naar beneden

PARKEREN
Lastig rondom Abdij van Rijnsburgplein
Hegjes daar langs speeltuin beschadigen autolak
Parkeren langs beide kanten weg soms te smal om ertussen te rijden
 Soms afgebroken autospiegels
 Krassen
Parkeren probleem: weinig plekken (bijna elke buur 2 auto’s)
Parkeeroverlast bij halen/brengen schoolkinderen, veel foutparkeren 
tijdens spitstijden school

GELUIDSOVERLAST
Goederentreinen
 Bonken van de wielen
 Stopt in de nacht om te parkeren
Studentenwoningen in midden Abdijbuurt 

Ecologische geluidswal


