
WIJKSCHOUW PALEISKWARTIER - 2018 

MOBILITEIT, LOOPROUTES, PARKEREN & VEILIGHEID

1. Tunneltje van Willemspoort naar JBZ en viceversa – In het kader van ‘minder autogebruik’, ‘minder
C02’ en méér bewegen, is voor voetgangers helaas geen goede loop-wandel verbinding tussen
Paleiskwartier/Willemspoort en het ziekenhuis terrein van JBZ én de daarachter gelegen nieuwe
parkeergarage. Men zou vanaf het bus- of NS-station uitstekend in een ’schuine’ richting via Willemspoort
naar het ziekenhuis kunnen lopen. Helaas is dat nu niet goed mogelijk. Er ligt een tunneltje dat in
meerdere opzichten ‘ontoegankelijk’ is. Wie slecht ter been is of de weg niet kent, loopt hier dood. Bij de
hoek Vlijmenseweg, tegenover het benzinestation steken veelvuldig voetgangers over: levensgevaarlijk!
Het is vreemd dat het gemeentelijk beleid ‘duurzaam’ is, terwijl er kostbare voorzieningen voor auto’s
worden aangelegd, en er voor voetgangers weinig of niets wordt gedaan. 
Gewenste oplossing: aanpak van het onveilige tunneltje d.m.v. aanleg van fatsoenlijke en beloopbare
hellingen, die mede geschikt zijn voor rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers en ouders met kinderwagens
plus aangepaste verlichting. Het bestuur van het Paleiskwartier gaat - in samenwerking met bewoners
van Willemspoort - dit onderdeel in het jaar 2018-2019 tot speerpunt van hun beleid maken. 

Van Willemspoort aan de Vlijmenseweg
naar voetgangerstunnel   

Tunneltje onder Ringweg Trap richting Ziekenhuisterrein,
met ‘olifantenpaadje'

2. Residentieplein/hoek Hoflaan –
Het Residentieplein oprijden en vervolgens daar
parkeren blijft een aandachtspunt. Met name ’s
avonds wordt er ‘vrijelijk’ geparkeerd. Handhaving
d.m.v. boetes heeft in het recente verleden een
goede uitwerking gehad. De “aankleding” van het
festivalterrein wordt als ongewenst ervaren. De
bestrating rondom restaurant Shizen is vet en vuil
te noemen.

Gewenste oplossing: regelmatig via handhaving
 boetes uitdelen om het plein autovrij te houden. .
Kijken naar de matten op het festivalterrein.
Shizen aanspreken op verantwoordelijkheid de
omgeving schoon te maken c.q. te houden.
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AFVAL 

3. Verlengde Bordeslaan – In deze straat met daaraan de EMTE, Happy Italy, Van Heinde, Jongens
van de Wit, Pollevie en Kinepolis en een Yoga-studio is het afvalbeheer een groot aandachtspunt: niet
afgesloten containers, gevaar van zwerfvuil. Rond de EMTE zijn ratten gesignaleerd.
Gewenste oplossing: Bouwen van een afsluitbare ruimte onder de Paleisbrug waar de diverse
ondernemers hun afvalcontainers kunnen wegzetten.

De afvalbakken staan groot deel van de
dag

te wachten tot ze worden geleegd ... ook de overvolle, openstaande bakken!

half open afvalbak Ruimte onder de Paleisbrug waar een afsluitbare ruimte voor afval kan zijn

4-A. Hofvijver & Bordeslaan: in & om de supermarkt EMTE - Rond de supermarkt liggen - ondanks
dat er veel afvalbakken zijn - zwerfvuil en etensresten. Dit trekt (geconstateerde) ratten aan. Verder ligt
de straat bezaaid met peuken. Tweede aandachtspunt is dat veel auto’s met draaiende motor kort
parkeren op de stoep tussen Happy Italy en de supermarkt. Derde aandachtspunt: losse, verweesde
fietsen zijn zowel bij Happy Italy als vóór De Croon een probleem.
Gewenste oplossing: Met een 'straatstofzuigers-karretje’ afval en peuken verwijderen, het plaatsen
van beukenroosters in het gebied, handhaving op parkeer- en stopverbod en verweesde fietsen - na
waarschuwing-strip - van gemeentewege officieel verwijderen. Het  Weener team kan aangespoord
worden hun werk beter en serieuzer  te doen.. 

Rommelig aanzien bij Emté en Happy Italy Geliefde ‘parkeerplek’ voor bezoekers supermarkt/Happy Italy
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4-B. Peuken- oplossing - Bij de EMTE liggen veel peuken. Een peukenrooster is door Kinepolis
geplaatst in de straat en blijkt een oplossing: waarom niet bij de Emté?
Gewenste oplossing: goede inpassing in de ruimte rond de Emté van peukenrooster

Bodemrooster voor sigarettenpeuken

5. Magistratenlaanlaan - Op de ventweg rijden auto’s over de stoeprand. Daarmee wordt het gras kapot
gereden. De oorzaak: vrachtwagens die goederen afleveren, of vuilniswagens die bij de vuilhuisjes
containers komen legen, blokkeren de rijweg. Zodanig dat automobilisten die over de ventweg naar de
parkeergarage van bijv. De Croon willen, over het gras gaan rijden.
Gewenste oplossing: aanleg van meer parkeerhavens, vooral ter hoogte van de vuilhuisjes zodat
achteropkomend verkeer en makkelijk langs kan.

VIJVERS & FONTEIN 

6. Uitkijktrap bij vijver Hugo de Grootlaan - De plafonds van de uitkijktoren/ingang parkeergarage
zijn ernstig aan het oxideren en laten bovendien water door: lekkage. Dit punt is al bij de Wijkschouw
in 2017 naar voren gebracht. Helaas is hierop nog steeds geen actie ondernomen!
Gewenste oplossing: reparatie en vervanging van plafondplaten

Ad 4. plafond toegang parkeergarage detail lekkage detail lekkage en oxidatie
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7. Hofvijver - fontein - Wij bewoners van het Paleiskwartier worden er een beetje moedeloos van.
Hoe moeilijk kan het zijn? Al meer dan 5 jaar doen de gemeente en de BV Paleiskwartier er over om
de fontein in werking te krijgen. Telkens krijgen we te horen … ’komend voorjaar gaat ie werken'
Gewenste oplossing: stel de fontein in werking of breek hem af, maar stop met loze beloftes en
praatjes voor de vaak.

Het zou zo mooi kunnen zijn … een werkende fontein
(foto: Stadsfontein Zaltbommel)

Helaas … dat blijkt hier in Paleiskwartier al jaren niet te
lukken of te kunnen

8. Hofvijver - lampen/lantaarns en bank kapot - Vandalisme is moeilijk te voorkomen. Vandalisme
laten bestaan, roept snel nieuw vandalisme op. Lantaarns aan de rand van de Hofvijver zijn vernield,
bank kapot.
Gewenste oplossing: reparatie en vervanging van lampen rond de Hofvijver en reparatie van zitbank

Zo ziet de lamp er uit heel kapotte (verdwenen) lamp daar naast 

 nog een kapotte lantaarn deel houten bank afgebroken
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9. Grote vijver - Het project met de helofytenplanten is mislukt. Dat kan gebeuren. Dat er wordt
gewerkt aan een oplossing en dat zoiets tijd kost … OK. Maar waarom die ronddobberende kistjes
waar de planten in zaten laten zitten? Wij bewoners begrijpen het niet!
Gewenste oplossing: verwijdering van de kistjes uit de vijver en implementatie van goede oplossing
voor de bestrijding van de eutrofiëring van het vijverwater.

Ronddrijvende plastic kistjes met dooie plantenresten idem kistjes deels boven water met dood plantenmateriaal
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