Steegsche Velden
Groenvoorzieningen
Aandachtspunten na aanleg groenvoorziening zoals reeds bestaand op 01-10-2021 hedendaags
Locatie

Aandachtspunt

Uitleg bij aandachtspunt

Mogelijke oplossing

1

Grasveld ter hoogte van Grasveld aanleg laat te
Bomenbeemd 20
wensen over

Het grasveld verkreeg bij
aanleg te weinig aandacht
waardoor het geen echt
grasveld te noemen is.

Grasveld meer aandacht geven in
de vorm van nieuw inzaaien of
herstellen van de aanplanting.
Tevens meer onderhoud geven als
goed gevolg.

2

Grasstrook in het
Het nieuw ingezaaide
verlengde van de 3
grasveld is inmiddels
nieuwe woningen aan de geheel stuk geparkeerd.
Broekbeemd

Dit stuk is onlangs nieuw
aangelegd en ingezaaid.
Sinds de naast gelegen
woningen gebruikt worden
parkeerd men geregeld op
dit grasveld door tekort
aan parkeervakken

Extra vakken voorzien ipv een
gedeelte van dit grasveld.
Paaltjes slaan net als elders om
parkeren te voorkomen op de
groen voorziening

3

Grasstrook langs
Liemdseweg bij eerste
woning (garage)

Het nieuw ingezaaide
Dit stuk is onlangs opnieuw
grasveld is inmiddels
aangelegd en ingezaaid.
geheel stuk geparkeerd. Sinds de woning een
bedrijf huisvest parkeerd
men geregeld op dit
grasveld door tekort aan
parkeervakken

Extra vakken voorzien ipv een
gedeelte van dit grasveld.
Paaltjes slaan net als elders om
parkeren te voorkomen op de
groen voorziening

4

Voetbalveld tussen broek Door bewoning aan de Voetballen is nu wat
en slootjesbeemd
Broekbeemd ligt een
lastiger
achtertuin gedeeltelijk in
het voetbalveld.

Voetbalveld wat verkleinen of
verleggen

5

Dijkbeemd
parkeervakken links van
de speeldonk

Aanplanting heg achter
vakken is slecht
begroeid.

Door kliko vanuit bewoner Opnieuw aanplanten in het najaar
en parkeren is er veel heg of voorjaar van de heg.
gesneuveld. Het beoogde
doel van begroeing is nu
weg

6

Speeltuin Buurtdonk

Indeling Speeltuintje niet Graag zouden wij willen
bekend
weten op welke leeftijd
het speeltuintje gericht
gaat worden gezien de
overige toestellen in de
wijk

Plannen verstrekken omtrent
speeltuintje

