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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..

een oplossing voor zwerfafval
prullenbakken of regelmatig bezoek van veegdienst oid

1-4-2014
19:37:12

Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

Beverstraat 2014 02 Zwerfvuil 1883539

tijdstip melding 16:21uur. 
Grofvuil niet opgehaald.

19-3-2014
16:22:31

03 Niet opgehaald afval 1854123

20-3-2014
11:32:37

Is gisteren niet opgehaald. Meneer wil graag weten waarom niet (staat niets in Placo).1855533

22-5-2014
09:52:05

de bak is deze week niet geleegd svp alsnog legen.1992497
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Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalBeverstraat 2014

17-7-2014
16:32:07

Bij een deel van de straat is het restafval niet opgehaald. Op de hoek van de beverstraat en amsterdamsestraatweg.2120375

5-8-2014
14:22:24

betreft onbeheerde fiets tegen hek Otterbeverpark (achter Beverstraat 23), staat er al weken. Graag label geven met de labelactie04 Fiets 2164124

Al sinds 2 jaar overlast van fietsen voor in/ui gangen, elke dag 13 tot 15 fietsen gestald in de rek, tussen en ernaast. Paar maanden geleden is men komen kijken 
maar geen verdere actie. Hele straat heeft overlast. Labels worden moedwillig verwijderd door andere eigenaren. Wijkagent wordt ook ingeschakeld,.

11-9-2014
14:10:56 2259852

4-12-2014
16:31:46

In de hele straat liggen bladeren11 Bladafval 2457786
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Beverstraat 2014

1-2-2014
22:26:53

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

verzakkingen in het trottoir - stoeptegels los en scheef op verschillende plekken01 Trottoir 1748381

1-8-2014
10:28:12

stoeptegels bij inrit van de Marnixcollege aan de Everdingenlaan zitten los.2154044

02 Openbare 
verlichting defect

25-9-2014
15:02:40

Mastnummer 004897 werkt niet. Er zijn net werkzaamheden geweest aan de straatverlichting.2295645

OlVerkeerscirculatie of
onveilige
verkeerssituatie

Bij het oversteken bij parkeergelegenheid Bijenkorf kan men niet zien wat voor verkeer eraan komt. Enige plek om verplicht over te steken is daar, precies daar 
parkeren vrachtwagens in het zicht

10-12-2014
10:15:54Overige 2469057
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Beverstraat 2014

12-2-2014
13:48:19

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken Houten antiparkeerpaaltje is beschimmeld, er groeien grote witte zwammen uit.1773315

Donderdag jl is een van de twee paaltjes voor ons huis (15/15bïs) per ongeluk omver gereden, door iemand die plotseling achteruit moest. Helaas zijn er geen 
gegevens bekend, ikwas niet thuis.

8-9-2014
11:10:43 2247575

toevoeging aan melding 2247575 - de kapotte paal is verwijderd, maar zou er ook een nieuwe paal geplaatst kunnen worden? De paal diendeals bescherming voor 
de fietsen.

10-9-2014
10:35-45 2255122

1-4-2014
19:4254

Verandering van passende sfeervolle straatlantaarns07 Anders nl 1883543
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Beverstraat

9-1-2015
10:18:25

Woensdag 14/01 had mevrouw al een afspraak staan. Graag dan het grofvuil van deze week en volgende week mee nemen (dus 3 m3)Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afval2015 2529364

13:21 Meneer meid dat zijn grofvuil van 29/4 niet is afgehaald. Spullen buiten gelaten, geadviseerd weer naar binnen te halen, nieuwe afspraak geboekt. Graag 
kijken of jullie ma of di ook kunnen.

1-5-2015
13:29:56 2775524

Vanochtend is niet al het afval opgehaald, terwijl dit wel netjes klaar lag op de afgesproken plek. Weten jullie waarom niet alles is meegenomen en wanneer dit wel 
gebeurt?

23-7-2015
13:03:22 2968768

23-7-2015
14:16:13

Ondervloer, vloerbedekking.2969135
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Beverstraat 2015

03 Huisvesting en/of 
bewoning

Hallo, Ik wil graag (anoniem) melding maken dat ik het vermoeden heb dat er studenten wonen in een woning aan de Beverstraat 5, terwijl daar volgens mij geen 
vergunning voor is.Kunt u dit onderzoeken?

3-6-2015
10:57:00Bouw en wonen 2838093

Openbare 
ruimten, wegen 
speelplaatsen

02 Openbare 
verlichting defect

17-3-2015
14:10:46

mastnummer 1. ruim 2 weken doet de verlichting het niet.2681017

16-12-2015
21:15:07

VerhuizingOverige 11 Overige 3303834

Hallo,
Ik heb een sterk vermoeden dat er door medewerkers van 'kledingzaak' King Fashion wordt gedeald in andere zaken dan kleding. Er is nooit een klant, maar ze zijn 
wel vaak druk met laden en lossen. Locatie Beverstraat/A'damsestraatweg

21-12-2015
18:55:22Overlast 13 Anders 3311978
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Beverstraat 2015

Parken en groen 
voorziening

23-6-2015
15:05:18

kan de boom gesnoeid worden t.h.v. huisno. 201 Bomen 2890293

21-11-2015
16:24:13

Het houten paaltje voor m'n huis is doorgerot, en dreigt binnenkort om te vallen.Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken 3245322

03 Verkeerslichten, 
afstelling

Verlichting staat uit als test. Levert veel problemen op, lange wachtrijen en gevaarlijke situaties. Fieters die overal door heen fietsen en overlast voor bewoners 
die hun eigen straat niet uit kunnen

29-10-2015
10:01:22Verkeer 3186583

Er liggen vuilniszakken en dozen buiten. Zijn buiten gezet nadat vuilophaaldienst geweest is op maandag. Melder heeft dit aangegeven bij bewoners dat ze binnen 
moeten halen. Weigeren dit.
Kan het afval alsnog verwijderd worden.

01 Verkeerd 
aangeboden afval

3-2-2016
13:29:31

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

2016 3401625
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Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Beverstraat 2016

4-4-2016
16:41:59

03 Niet opgehaald afval in gehele straat niet opgehaald, graag alsnog doen3527905

21-4-2016
17:18:24

afspraak stond op woensdag 20 april, graag alsnog ophalen3565640

Via reactieformulier: Op de hoek van het begin van de Amsterdamsestraatweg, ter hoogte van de Eco-plaza, staat slechts een flessenbak, waar blijkbaar geen wit 
glas in gegooid mag worden. Wat iedereen natuurlijk wel doet. En.....

29-1-2016
11:36:16

07 Ondergrondse 
container vol

3390354

10-6-2016
09:43:28

Ze zijn propvol.3665076
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Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Beverstraat 2016

21-7-2016
11:35:25

Overlast thv Amsterdamsestraatweg en Herenweg.10 Honden 3758665

29-11-2016
16:33:17

Toelichting melder: omwonende maakt melding van veel bladafval in de straat. Graag actie daarop ondernemen.11 Bladafval 4062468

15-8-2016
14:44:30

03 Huisvesting en/of 
bewoning

Van een woonhuis zijn meerdere kamers verhuurd en is nu in gebruikals studentenhuisBouw en wonen 3806256

15-8-2016
14:47:38

In dit huis wonnen op elke verdieping 1 of meerdere mensen, met volgens mij wel zelfstandige voorzieningen.3806279
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Beverstraat 2016

Kapotte straatverlichting op de hoek Amsterdamsestraatweg-Beverstraat.Hierdoor is het donker in het laatste deel van de Beverstraat.Heb dit al meerdere keren 
gemeld aan handhaving die rondloopt maar geen actie, dit is al bijna een jaar zo.

1-4-2016
02:38:26Overige 11 Overige 3521834

16-8-2016
10:39:18

Parken en groen 01 Bomen 
voorziening

Graag een aantal bomen snoeien in het begin van de straat.3807906

8-8-2016
13:52:39

Bij het hondenveldje, eerder was hier een grasvoorziening en tegenwoordig is hier alleen onkruid wat steeds hoger grooit. Melder ziet dit graag opgeschoont.05 Onkruid 3792292

Mevrouw heeft sinds een paar dagen last van een geparkeerde bus voor haar huis. Zij zegt zeker te zijn dat deze auto nietopdieplek kan/mag staan. Het kenteken22-1-2016
09:11:05

Verkeer 06 Overlast parkeren 3374294
is
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Verkeer 06 Overlast parkerenBeverstraat 2016

Toelichting melder: Er stond altijd een houten paaltje voorde deur, maar is destijds omver gereden en nooit meer terug geplaatst. Maar nu staan er steeds 
voertuigen halfop stoep/straat geparkeerd, wat niet mag en ook de toegang van de stoep belemmerd. Graag dit in de gaten houden en wat aan doen

8-11-2016
08:44:48

4008027

Toelichting melder: Grofvuil is niet volgens afspraak opgehaald aan begin vd straat bij normale afval inzameling spiek. Maar er is nuookdoorandere bewoners 
grofvuil erbij gezet. Graag handhaven.

19-1-2017
12:45:01

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

2017 4177987

18-8-2017
11:20:39

Toelichting melder: KCC: Er staat grofvuil thv nummer 2A. Afspraak is voor 23/08. Graag opruimen4721494

19-1-2017
12:42:04

Toelichting melder:03 Niet opgehaald afval 4177969
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Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Beverstraat 2017

22-11-2017
12:50:51

Toelichting melder: Verzoek of er een keer extra geveegd kan worden ivm bladafval, het is erg glad momenteel inde straat.11 Bladafval 4962093

Toelichting melder: KCC: Al ongeveer een jaar staat hier een bouwcontainer op een parkeerplaats. Graag inspectie en container als moge lijk (laten) verwijderen. Hij 
neemt nu een parkeerplek in, in een betaald parkeren gebied en is ogenschijnlijk niet meer in gebruik. Alvast bedankt!

11-7-2017
10:57:08

05 Inname openbare 
grond

Bouw en wonen 4630266

29-8-2017
15:29:47 Toelichting melder: Beverstraat Voetgangers kunnen geen gebruik maken van stoep! Foto4749125

29-8-2017
15:32:34

Toelichting melder: Beverstraat Voetgangers kunnen geen gebruik ma ken van het voetpad. Foto4749133
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Beverstraat 2017

Toelichting melder: Ter hoogte van Beverstraat IA staan tussen het openbaar groen verschillende objecten die naar ons idee al geruime tijd in onbruik zijn 
geraakt. Dit betreffen 1) een kunststof glijbaantje, 2) een barbeque, 3) een scooter en 4) een motor met (beschimmelde) bescherm hoes. Deze objecten kunnen ons 
inziens verwijderd worden aangezien de straat al vrij smalisendit persoonlijke objecten zijn die onnodig openbare ruimte in beslag nemen.

14-2-2017
12:42:30

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir 4244846

Toelichting melder: Ter hoogte van Beverstraat IA staan tussen het openbaar groen verschillende objecten die naar ons idee al geruime tijd in onbruik zijn 
geraakt. Dit betreffen 1) een kunststof glijbaantje, 2) een barbeque, 3) een scooter en 4) een motor met (beschimmelde) bescherm hoes. Deze objecten kunnen ons 
inziens verwijderd worden aangezien de straat al vrij smalisendit persoonlijke objecten zijn die onnodig openbare ruimte in beslag nemen.

14-2-2017
12:44:38

4244854

Toelichting melder: Ter hoogte van Beverstraat IA staat een motorvoertuig ondereen bescherm hoes, die volgens onze buren al ruim 3 jaar niet van zijn plaats is 
geweest. Ondanks enkele eerdere verzoeken uit de buurt is er niet door de gemeente onderzocht of het onderhavige voertuig kan worden verwijderd. Hetzelfde 
geldt voor een donkerblauwe scooter bij het fietsenrek voor hetzelfde huis. Zie ook zaaknr 4498003. Is er een vervolgactie gepland? Met vriendelijke groet, 
Bewoner van nr|

8-6-2017
10:26:10 4541304

Toelichting melder: Ter hoogte van Beverstraat IA staat een blauwe scooter die volgens meerdere bewoners uit de straat al ca. 3 jaar niet gebruikt wordt en 
bovendien kapotte verlichting heeft. Mijn vraag is of dit voertuig verwijderd kan worden ivm de toch al krappe ruimte die er is voor het stallen van fietsen. Zie ook 
zaaknummer 4244854 van 14-2-2017.23-8-2017

21:51:52 4734743

Mvg,
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Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 TrottoirBeverstraat 2017

Toelichting melder: Er staat al geruime tijd (ca. 3 jaar) een donkerblauwe scooter in het fietsenrek geparkeerd; dit voertuig is volgens buurtbewoners in onbruik 
geraakt en kan dus worden verwijderd. Het verwaarloosde voertuig staat ter hoogte van Beverstraat IA. Hierhebik begin 2017 ook melding van gemaakt, maar 
hierop is helaas geen actie ondernomen. Gaarne uw reactie.

11-9-2017
11:39:57 4782668

Objectnummer: 2. Toelichting melder: Ter hoogte van Beverstraat IA staat een motorvoertuig onder een bescherm hoes, die volgens onze buren al ruim 3 jaar niet 
van zijn plaats is geweest. Ondanks enkele eerdere verzoeken uit de buurt is er niet door de gemeente onderzocht of het onderhavige voertuig kan worden 
verwijderd. Hetzelfde geldt vooreen donkerblauwe scooter bij hetfietsenrekvoor hetzelfde huis. Graag hierop uw reactie.02 Openbare 

verlichting defect
22-5-2017
12:14:28 4498003

Met vriendelijke groet, 
Bewoner van nr|

Toelichting melder: Ter hoogte van Beverstraat 1 A staat een blauwe scooter in het fietsenrek, die al geruime tijd (zeker een jaar) niet meer is gebruikt; hij heeft 
ook kapotte achterlichten. Na contact met overige bewoners uit de straat blijkt dat de scooter ook aan geen van hen toe behoort. Deze neemt onnodig veel ruimte 
in beslag en kan naar ons idee verwijderd worden.

4-4-2017
09:58:5308 Anders nl 4380558

3-9-2017
14:22:38

Fietsen vandalisme. Het verwijderen van fietsen dopjes van banden. Messen steken in zadels, vernieling van lichten, te weinig fiets plaatsenOverige 11 Overige 4761207
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Beverstraat 2017

Inde woning naast ons wonen studenten die regelmatig vrienden uitnodigen voor een feestje inhuiseninde achtertuin. Na twee keer te hebben gevraagd het wat 
rustiger aan te doen blijkt het onveranderd door te gaan, meestal tot 3-4 uur s'nachts. Ons verzoek gaat verder dan het tegengaan van de overlast; wij vragen ons 
af of er niet meer personen staan ingeschreven dan waarvoor de woning is bestemd en of de woning wel voldoet aan de eisen voor brandveiligheid. Graag hierop 
uw reactie.

28-8-2017
16:48:24

Overlast 05 Burenoverlast 4745921

De studenten inde woning naast mij hebben regelmatig tuinfeesten die tot 3-4 uur s'nachts doorgaan. Ondanks dat ik in een half jaar tijd 2 keer het gesprek over 
ben aangegaan wordtergeen empathie met de buurt getoond en wordt de nachtrust van vele families verstoord. Mijn verzoekis om 1) de huis-eigenaar te 
motiveren om maatregelen mbt de geluidsoverlast te nemen en 2) te controleren of de woning, aangezien deze in studentenkamers is gesplitst, voldoet aan de 
geluidsnorm NEN-5077.

1-9-2017
11:18:47 4758117

Toelichting melder: In het Otter-Beverpark achter mijn huis komen de jongens van Dagloon of hoe heet dat project van kansarme mensen met papierprikkers en 
zakken, die jongens dus, vaak pauzeren. Ze laten regelmatig hun nauwelijks gevulde grote afval vakken staan. Vervolgens vullen ze de prullenbak die ze geleegd 
hebben weer met hun nieuwe lege bierblikjes. Ze maken zo meer troep dan dat ze opruimen

22-3-2017
11:18:0613 Anders 4345378

Toelichting melder: Er is sprake van fietsoverlast bij ons voor de deur; te veel fietsen en te weinig rekken. Regelmatig staan fietsen zo opgesteld dat ik niet meer bij 
mn eigen fiets kan of niet eens bij de voordeur.

23-12-2017 
23:27 16Straatmeubilair 02 Fietsenrekken 5032444
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Beverstraat

01 Verkeerd 
aangeboden afval

30-3-2018
15:24:39

Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

Toelichting melder: KCC RB Melder: Erliggen3 vuilniszakken door straat en er liggen dozen. Gemeld op 30-3 om 15:20 uur.2018 5252416

Toelichting melder: Inde achtertuin van Beverstraat 2A ligt nu ruim 2 weken een grote hoeveelheid vuilniszakken met huishoudelijk afval. Ik maak mij als naaste 
buurtbewoner zorgen over ongedierte en zou graag willen dat de gemeente handhaaft en de bewoners hierop aanspreekt. Zie bijgesloten de foto.

10-2-2018
10:57'38

03 Niet opgehaald afval 5139585

1-6-2018 
16:34 52

Toelichting melder: kcc Bewoner geeft aan dat gft niet geleegd is in de straat. Bewoners hebben al meerdere meldingen gedaan maar is niet opgepakt.5395314

Toelichting melder: KCC RB Melder: De gft kliko's zijn niet opgehaald van de hele straat. Dit is al de 2e week dat het niet opgehaald is. Woensdag is de inzameidag. 
Het wordt iedere woensdag op de Amsterdamsestraatweg neergezet. Gemeld op 7-6 om 10:30 uur.

7-6-2018
10:40:15 5407984
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalBeverstraat 2018

Toelichting melder: KCC: Afval: Voor de 2e week achter elkaar zijn de kliko's en citybins niet geleegd. Ophaaldag woensdag, melding donderdag 07/06 om 10.35 uur. 
Graag melden wanneer het wordt opgehaald, zodat het in de gezamenlijke app gezet kan worden.

7-6-2018
10:40:42 5407988

2-11-2018
15:45:07

Toelichting melder: Zie zaaknummer 5754153. Afspraak staat in Clear, zie notities Graag alsnog een afspraak maken om het grofvuil op te halen.5755612

01 Nieuwbouw, 
renovatie of verbouw

Toelichting melder: KCC; AvW: Er ligt heel veel vuil op straat door de verbouwing die plaatsvind opnummer 47. Ook staat er een steiger waardoor in breken mogelijk 
wordt gemaakt. Graag handhaven

15-6-2018
11:53:04

Bouw en wonen 5428202
woningen

Toelichting melder: KCC-DW: Melder geeft aandatersinds 19-03 een kluscontainer staat (er is geen vergunning IOG verleend) Deze container maakt meerder 
woningen moeilijk bereikbaar voor bijv. hulpdiensten.

3-5-2018
10:37:39

05 Inname openbare 
grond

5328709
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
05 Inname openbare 
grond

Beverstraat 2018 Bouw en wonen

Toelichting melder: KCC AL: Burger meldt overlast van bouwcontainer die er al vanaf 19-3 staat. Er staat nu ook een steiger bij. Hetisal een smalle straat. Ook 
wonen er mensen die slecht ter been zijn die hier bijna niet langs kunnen. Graag actie op ondernemen.

15-5-2018
17:18:18 5353576

Toelichting melder: Er staat al enkele ja ren een kapotte scooter ter hoogte van Beverstraat IA, waarvan meerdere bewoners (ivm het opschonen van de straat) 
wensen dat deze wordt verwijderd. Hij isonlangsook handmatig verplaatst omdat hij de toegang tot nr IA bemoeilijkt. Zie bijgesloten de foto. Gaarne uw reactie.

30-5-2018
10:41'57

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir 5386260

Toelichting melder: Met referte aan meldingnummer 5386260 wil ik u mededelen dat de blauwe scooter (kenteken 
binnen de gestelde termijn van 2 weken door de eigenaar is verwijderd; graag zie ik uw reactie tegemoet.

ter hoogte van Beverstraat IA niet18-6-2018
08:50:27 5430898

Toelichting melder: L.s. heel fijn dat vanaf 9 juli de stoeptegels onder het fietsenrek worden recht gelegd. Er staat hieral meerdaneenjaareen zwerf/ongebruikte 
fiets 'Di Santo', met een bruin zadel, en ook nog fietsen voor het rek, die kunnen verwijderd worden. Verder wil ik u attent maken op het, vakkundig, snoeien in het 
najaar van de prachtige kastanjeboom, deze wordt te groot, de takken komen bijna tegen mijn ramen. Dank. Met vriendelijke groet.

2-7-2018
22:32:17 5467279
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 TrottoirBeverstraat 2018

Toelichting melder: Ter hoogte van Beverstraat 13 is er een fietsrek beschikbaar met daarin ruimte voor 3 fietsen die daar schuin in worden gezet. Hetzelfde is het 
geval aan de overkant inde binnen bocht. Inde avonduren, wanneer iedereen terug komt uit werk/school moeten hier tientallen fietsen geparkeerd worden. Er zijn 
echter zoveel fietsen dat fietsen helemaal staan ingebouwd of op de weg moeten worden geparkeerd zodat auto's er ni et mee r door kunnen. Geldt ook voor de 
stoep. Oplossing: andere rekken waar......

3-12-2018
13:38:14 5825019

27-9-2018
13:34:12

Toelichting melder: Fijne speelplek, maar een schommel zou door iets oudere kindjes erg gewaardeerd worden Is dit aan te vragen oid?05 Speelplaatsen 5670394

Toelichting melder: Op deze plek staat het bomvol met fietsen, waardoor bewoners fietsen regematig verplaatsen naar de andere kant van de straat of naar de 
overkant en uitergenissen maken ze fietsen kapot, smijten ze die op de grond, breken ze lampen af. De fietsen krijgen hier door flinke schade. Mijn fiets staat hier 
niet veilig meer en dat komt omdat bewoners het heft ineigenhandnemenendenkendatzedat'ene'plekjevanhunzelfis. Graag wijkagent en meer handhaving of 
een andere inrichting aub.

28-3-2018
17:12:5008 Anders nl 5246956

Toelichting melder: In de Beverstraat is een wildgroei aan fietsen merkbaar. De fietsen blokkeren permanent het voetpad en maken de straat (met name s'avonds) 
onbegaanbaar. Het gebrek aan voldoende fiets parkeer mogelijkheden zorgt ervoor dat fietsen rijendik tegen elk willekeurig object worden geplaatst. Van 
parkeermeter, boom tot perk of gevel.

13-9-2018
16:33:38

Overlast 09 Fiets 5638425
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Overlast 09 FietsBeverstraat 2018

18-9-2018
08:40:26

Toelichting melder: Parkeermeter onbereikbaar en trottoir onbegaanbaar.5645793

Toelichting melder: Voor ons huis staat normaa een houten paal. Deze is nu afgebroken/afgezaagd en ligt bij de buren voor het huis (sinds gisteravond). Is dit de 
bedoeling? Of moet er een nieuwe paal komen?

12-12-2018
15:32'19

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken 5848360

Toelichting melder: Goedemorgen,
Onlangs heb ikeen melding gemaakt voor dezelfde locatie onder zaaknummer: 5848360. 
Ik krijg als reactie: De paal is verwijderd, Wij sluiten de melding daarom af.

20-12-2018
11:08:39

Bedankt voor de snelle actie. Echter: ikvind dit een erg summiere reactie.5865589

Ik ben dan ook benieuwd naar of er niet een nieuwe paal moet komen op deze plek? Waarom stond er dan eerst een paal? Onze wens is dat er een nieuwe paal komt 
opdeoude plek. Isditte realiseren?
Vast bedankt voor uw reactie.

Toelichting melder: Heel veel auto's die tegen de rijrichting de Beverstraat inrijden. Sommigen met hoge snelheid (hoe dan ookeen probleem hier). Er is een 
verboden in te rijden bord en een borden aan het begin van de straat, maar blijkbaar niet voldoende.

4-6-2018
08:50:10

Verkeer 01 Onveilige 
Verkeerssituatie

5396607
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Verkeer 01 Onveilige 

Verkeerssituatie
Beverstraat 2018

Toelichting melder: L.s., helaas was ik getuige vaneenongeluk(endaarnavaneenbijnaongeluk)opde hoogte van de grote AH op de Amsterdamse straatweg. De 
bus, vanuit Maarssen, richting stad, stopt voorde AHenerzijn 'mensen'diehet wagen met hun auto, om met volle vaart debusintehalenopde 
tegenoverliggende rijbaan, tegen het verkeer in. Helaas is vlak daarna een oversteekplaats voor wandelaars en fietsers t.o. de Eco plaza. Nu al in een paar weken 
tijd meegemaakt. Ongelofelijk gevaarlijk!!!

2-7-2018
22:40:58

5467289

Toelichting melder: kcc. Bewoner geeft door dat de kolk in het parkje naast het bankje tussen de otterstraat en de beverstraat met regen grote plassen achterlaat. 
De kolkis waarschijnlijk verstopt. Putje wordtals afvalbakgebruikt. Graag kolk schoonmaken.

Water en 
riolering

24-4-2018
13:26:0801 Wateroverlast 5308456

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

25-11-2019
12:04:18

Toelichting melder: Achterin het OtterBeverpark staat nog een prullenbak. Deze staat niet op de kaart en wordt ook nogal eens vergeten bij het legen2019 03 Niet opgehaald afval 7082127

Toelichting melder: Bij Beverstraat 46 is een fietsenrek. Naast dit fietsenrek is een bloembak geplaatst midden op de stoel. De ruimte inde Beverstraat is al erg 
krap, maar deze bloemen bak wordt niet door de gemeente onderhouden. Kennelijk is de bak door een huidige of vorige bewoner aangelegd. Aangezien de ruimte 
krap is in de straat, is het bestaan van de bloemen bak niet wenselijk.

05 Inname openbare 
grond

2-5-2019
17:23:40Bouw en wonen 6188408
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Beverstraat 2019

Toelichting melder: KCC MH: Meldermeldtdatzeheel veel last heeft van de nagelstudio beneden. Mevrouw kan regelmatig niet ademhalen van de stank, 
nagelstudio werkt met oplossingsmiddel deze dam pen dringen binnen in haar woning. (Belangrijk neem au b eerst contact opmetdehuurder/ melder voordat u 
verdere stappen onderneemt. Mevrouw is bang voor de gevolgen).

7-6-2019
14:12:44Milieu 01 Overlast bedrijven 6278343

Toelichting melder: Ikwoon op Beverstraat 
staat erookal maanden een scooter op het trottoir bij het (toch al overvol Ie) fiesenrek. Deze scooter is niet gelabeld zag ik, ik weet ook helemaal niet of dat 
mogelijk is. Je kunt zien dat hij al maanden stil staat aangezien er een rozenstruik helemaal rond de scooter aan het groeien is. Kenteken is

Tegenover onshuisiseen fietsenrek. Afgelopen zondag heeft handhaving hier opnieuw alle fietsen gelabeld. Nu
10-1-2019
12:08:42

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir 5904579

Toelichting melder: Ikhebaljaren last van vocht onder het luik achter de voordeur. Zo erg dat de balk daar al drie keer (gedeeltelijk) is vervangen en de plinten in 
degangen het luik zelf ook. Een aannemer bracht dit probleem in verband met de verkeersdrempel dieindesmalle straat doorloopt op het trottoir tot de deur. 
Het trottoir ligt op de hoogte van mijn drempel en regenwater sijpelt onder de deur door. Buurman op^ zit in dezelfde situatie. Kan er iets aan de hoogte van de 
straat gedaan worden?

5-3-2019
09:47:39 6036581

Toelichting melder: Er ligt niet zoveel speelzand meer in de zandbak, na 15cm graven zit je op zwart zand. 
Kan ditaangevuld worden?

26-2-2019
15:44:2605 Speelplaatsen 6020900
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Beverstraat 2019

Toelichting melder: Beste Gemeente, als reactie op verzoek nr. 6188408 heb ik volgende ontvangen: 
aangegeven de wens te hebben deze plantenbed op te heffen waardoor ruimte ontstaat voor 2 extra parkeerbeugels. Tegenprestatie hiervoor was draag." Welke 
stappen zijn nodig om alsnog de plantenbak op de stoep te verwijderen? Interessant trouwens dat men zo maar openbare grond in beslag nemen kan en dan de 
buurt in actie moet komen en draagvlakcreA«ren.

De aanvragers van dit initiatief hebben gedurende het proces
8-5-2019
07:59:23Overige Overige 6200112

30-11-2019
00:19'54

Overlast Toelichting melder: Zeer luidruchtige feesten, overlast fietsen en dronken jongelui schreeuwend en zwalkend door de straat.02 Geluidsoverlast 7098999

8-4-2019
07:45-43

Toelichting melder: Camperen in de straat12 Parkeren 6122669

Toelichting melder: De kastanjeboom voor mijn huis was ooit (voor 2010) geplaatst door de gemeente als 'kleine, niet groot groeiende boom'. Terecht, in een kleine 
straat als de Beverstraat. Nu groeit hij helaas te hard De takken komen tegen mijn ramen/dakgoot aan bij harde wind. Dus dat gaat niet goed. Sinds 2011 nooit 
vakkundig gesnoeid. Graag z.s.m. onderhoud! Met vriendelijke groet.

Parken en groen 
voorziening

25-4-2019
23:00:0601 Bomen 6170153
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Beverstraat 2019

Toelichting melder: Veel houten paaltjes inde bui ten bocht van de straat voor de huizen 17t/m 31 zijn rot. Het paaltje voor het huis 21 is vorig jaar door een 
vrachtwagen omgereden en ligt nog steeds in de straat. Een volgende vrachtwagen die de bocht niet haalt kan zo ongehinderd ons huis in rijden. Een aantal 
paaltjes in de straat zijn al van kunststof. Kunnen onze paaltjes ook vervangen worden?

5-3-2019
09:45:05

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken 6036519

Toelichting melder: Het houten paaltje voor mijn voordeur is verrot en uiteindelijk afgebroken. Ik had dit al eerder gemeld maar de paaltjes worden niet vervangen 
liet men mij weten. Kan het afgebroken paaltje dat nu naast de voordeur van Bever 23 ligt wel afgevoerd worden? en mag het het s.v.p. toch vervangen worden 
dooreen kunststof paaltje? Al zal het geen grote vrachtwagen tegen houden, het geeft de chauffeur wel de waarschuwing dat hij ergens tegenaan rijdt voordat hij 
in de voorkamer staat....

25-11-2019
12:01'34 7082108

Toelichting melder: KCC NB: Kan/mag de parkeersteen tijdelijk verwijderd worden. Bewoner heeft binnenkort een hoogwerker voor de deur om zonnepanelen te 
laten plaatsen. De parkeersteen staat in de weg. Graag langs gaan en contact opnemen met bewoner. Alvast Bedankt

07 Anders mbt 
straatmeubilair

29-10-2019
09:53:54 7007578

Toelichting melder: Vanaf de Amsterdamse straatweg is dagelijks (en dan vooral inde avond en nacht) geluidsoverlast van auto's en motoren die overduidelijk de 
snelheidslimiet aan hun laars lappen.
Sind ruim een week zijn er verkeersdrempels geplaatst ter hoogte van het viaduct, maar wij merken eigenlijk geen verschil. Hierin spreek ik namelijk namens een 
groot deel van onze straat.
In een winkelgebied metveel kinderen is de situatie zeer gevaarlijk.

1-7-2019
16:32:47

Verkeer 01 Onveilige 
Verkeerssituatie

6392660
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Verkeer 01 Onveilige 

Verkeerssituatie
Beverstraat 2019

Toelichting melder: Sinds 1,5 jaar wonen wij met veel plezier op de Beverstraat. Iets wat helaas ons woon plezier iets verminder is de amsterdamsestraatweg en 
dan met name het verkeer. Samen met de andere bewoners van de beverstraat willen wij dat graag aan kaarten. Wij hebben begrepen dateromdie reden 
verkeersdrempels geplaatst zijn. Helaas heeft dit geen enkel effect gehad wat ons betreft. Met name in de nacht is het net een racecircuit waar wij in de 
zomermaanden zelfs wakker van worden. Mvg

1-7-2019
22:31:11 6393289

Water en 
riolering

28-1-2019
08:31'15

Toelichting melder: Put verstop blijf waterstaan op straat02 Riolering 5943876

01 Verkeerd 
aangeboden afval

25-4-2020
17:47:31

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Toelichting melder: Beverstraat hoek Amsterdamsestraatweg ligt al enige tijd een hoop grofvuil vuil. Graag verwijderen.2020 7534573

Toelichting melder: KCC CdG, Melder geeft aan dat het vandaag ophaaldag is voor het GFT. Ophaaldag 2-6-20 Tijdstip melding: 12:41. De verzamelplek kon niet 
gebruikt worden omdat hier al langere tijd verkeerd aangeboden afval staat wat men daar heeft neergezet. In de Beverstraat is hetgeen wat bij de boom staat wel 
geleegd en de klikos ongeveer 7 stuks aan het einde van de Beverstraat zijn niet geleegd. Wagen heeft dus maar een deel geleegd. Graag actie en terugkoppeling 
geven. Alvast bedankt.

2-6-2020
12:42:17

03 Niet opgehaald afval 7642592
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Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalBeverstraat 2020

Toelichting melder: KCC fh: Er was voor vandaag een afspraak voor het ophalen van grofvuil, op tijd aangeboden maar helaas niet ingezameld, graag alsnog 
inzamelen.

24-9-2020
18:13:48 8007119

Toelichting melder: KCC GJ: Melder geeft aan dat de afspraak van 24-09 niet is ingezameld en dit eerder heeft ge me ld onder zaaknummer 8007119.
6-10-2020
15:43:46 8042504 Melder heeft het aangeboden vuil toen weer terug genomen en heeft geen terugkoppeling qua data ontvangen wanneer het weer aangeboden kon worden. 

Graag data doorgeven wanneer de bankstel als nog ingezameld kan worden. Zal worden aangeboden op de hoek van de straat.

1-11-2020
13:03:23

18 Plaagdieren 
openbare ruimte

Toelichting melder: Er lag ern dode rat opdegrond. Herluktnietomde foto te uploaden.8118960

7-11-2020
22:10:33

Toelichting melder: Ratten gezien in Otto Beverparken aangrenzende tuinen.8146472
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Beverstraat 2020

4-4-2020
19:33:16

19 Anders nl Toelichting melder: Veel weesfietsen herkenbaar aan lekke band en 1 slot ipv 2 sloten en of kettingslot.7473829

Toelichting melder: KCC/EE Zandbak in het park is vervuild, moet al maanden nieuw zand in komen, gaten zijn inmiddels hersteld maar er is bij de werkzaamheden 
ook grond in het zand terecht gekomen, kinderen spelen nu in een klein laagje vies zand. Is al meermalen gemeld. Graag nieuw zand aan brengen.

27-5-2020
13:00:03 7627593

Toelichting melder: De zandbak is al zeker 2 jaar niet bijgevuld, de kinderen graven al snel in het zwarte zand eronder. Aan de zijkant kijk je zo onder de planken 
door het gat in waar het speelzand zou moeten zijn. Kan dit bijgevuld worden?

15-4-2020
11:22:50

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

05 Speelplaatsen 7501466

Toelichting melder: Goedemiddag! De zandbak in het Otter-beverpark zou wel wat nieuw zand kunnen gebruiken. De katten kunnen er nu onderdoor kruipen en ik 
heb er vanochtend een hoop kattenpoep uit geschept. Als de zandbak weer wordt bijgevuld (en het huidige zand gezuiverd?) is dat probleem opgelost. Alvast 
bedankt!!

18-4-2020
13:20:12 7512107
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

05 SpeelplaatsenBeverstraat 2020

Toelichting melder: KCC GJ: Melder geeft aan dat er een gat in de zandbak zit en hersteld moet worden. Graag zou de melderopde hoogte worden gebracht van 
wanneerde herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Er word namelijkveel gebruikgemaakt van de zandbak.

29-4-2020
15:04:36 7544506

Toelichting melder: KCC GJ: Melder geeft aan dat de zandbak hersteld is, hier zat een gat in. Het zand moet echter nog wel worden vervangen omdat dit vol is 
geraakt met uitwerpselen van dieren.5-6-2020

15:59:15 7657935

Graag zo spoedig nieuw zand leveren omdat de kinderen al maanden niet kunnen genieten van de zandbak.

Toelichting melder: KCC LB: het gaat hieromdezandbakdiedeels gerepareerd is maar waar nu meer zand om de zandbak ligt (kattenbak geworden) dan er in. 
Ishieraliemandvande gemeente geweest?
Er is een plank gerepareerd.
Kan zandbak opnieuw bekeken worden?

8-6-2020
11:10:53 7662909

Toelichting melder: KCC MK: melder heeft eerdere meldingen (zknr 7662909) over de zandbak gedaan. Stap 1 repareren af dekkende plank is gebeurd, stap 2 
vervangen zand in de zandbak ook, maar stap 3 verwijderen vervuilde zand met (katten)uitwerpselen ronddebaknogniet. Omdat er kleine kinderens pelen,die 
dat zand rond de bak in hun mond kunnen steken, gezondheidsrisico, is de vraag of dit alsnog kan gebeuren.

11-6-2020
10:37:29 7676649
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

05 SpeelplaatsenBeverstraat 2020

23-6-2020
08:47:07

Toelichting melder: KCC IW: zaaknummer 7676649. Stap 3 verwijderen vervuilde zand met (katten)uitwerpselen rond de bak. Dit is nog niet gebeurd.7712613

Toelichting melder: Vandaag waren twee personen in de Beverstraat bezig meteen soort van robot bij een lantaarnpaal. Het was mij niet helemaal duidelijk wat de 
heren aan het doen waren en kwam op mij wat vreemd/schimmig over. Klopt het dat er vandaag lantaarnpalen zijn gerepareerd in de Beverstraat?

14-10-2020
20:13:07

Overige Overige 8069020

Toelichting melder: Groot coronafestje gaande in een van de zijstraten van het Amsterdamsestraatweg. Er was een lichtshow en harde muziekte zien vanuit de 
Amsterdamsestraatweg

26-4-2020
22:16:07

19 Coronamaatregel 
afstand/groepsvorming

7535526

26-5-2020
22:20:53

Toelichting melder: Groep jongere op straat die op straat aan het borrelen zijn. Naast dat het niet corona verstandig is, brengt ditookdenodige overlast voort.7625430
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
19 Coronamaatregel 
afstand/groepsvorming

OverigeBeverstraat 2020

Toelichting melder: Er zijn momenteel 2 groepen van elk ongeveer 10 jongere ninde Beverstraat die zich niet aan de 1,5 meter afstand regel houden. Daarnaast 
zorgen ze voor geluidsoverlast omdat ze op straat voor de huizen blijven staan hangen

14-8-2020
23:41:33 7882367

Toelichting melder: Beste meneer/mevrouw
Deze "Valse Christus boom" (boom nummer 1941593) staat ongeveer 1 meter van mijn erfgrens en overschaduwt mijn volledige tuin. Ook wordt mijn 
benedenwoning hierdoor erg donker in de zomer. Momenteel is de boom denkiknoggeenl5 meter, maar deze kan 20 tot 30 hoog worden. In het verleden hebben 
mijn buurvrouw en ik hier zelf een tak af gehaald, maar zijn wij daarop aangesproken door de gemeente. Graag hoor ik of de gemeente de boom wil snoeien of 
kappen.

19-5-2020
16:54:52

Parken en groen 01 Bomen 
voorziening

7606173

Toelichting melder: KCC GJ: Melder heeft eerder een verzoek tot snoeien ingediend over boom nummer 1941593. Hierover heeft de melder nog geen terugkoppeling 
ontvangen.

29-6-2020
10:47:06 7730938 Zaaknummer van eerdere melding:7606173

Graag zou de melder willen weten wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd

07 Anders mbt parken 
en groenvoorziening

14-2-2020
11:12:22

Toelichting melder: De put bij de ingang van het OtterBeverpark loopt niet meer door. Bij regen vormt zich elke keer een grote plas.7324556
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Beverstraat 2020

Toelichting melder: De verkeersdrempel is 'vervangen'. Inmiddels een keer enigszins verhoogd, omdat het de eerste keer niet een s meer een drempel leek. Dut 
gelpt echter absoluut niet. Autos racen er gewoon overheen. Sutuatie is veel slevhter en gevaarlijker dan voorheen. Hetgeen echt vervelend is, omdat de 
beverstraat een woonerf is, maar autos hoiden zich totaal niet aan het stapvoets rijden. Met spelende kinderen op straat is get wachten op een ongeluk. Allicht 
meer actie nodig dan een drempel.

01 Onveilige 
Verkeerssituatie

23-12-2020
19:58:09Verkeer 8419801

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Toelichting melder: kcc nk: niet opgehaald grofvuil van de Beverstraat 51, voor vandaag 28-1 ingepland, aangeboden conform de aan bid regels, graag de benodigde 
actie gewenst, alvast dank

28-1-2021
17:07-10

2021 03 Niet opgehaald afval 8524810

12-5-2021
16:05:15

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Toelichting melder: De boom drukt de tegels weer omhoog01 Trottoir 8858832

21-10-2021
11:51:23

Toelichting melder: Gat inde weg! En diep ook.03 Rijweg 9394802

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Beverstraat 2021

Objectnummer: 28310. Toelichting melder: Bij het gebruiken van de bewonerskorting meldde het apparaat volgens beller datdit niet mogelijkwas, daarna startte 
de meter opnieuw op.

22-7-2021
14:08:4011 Parkeerautomaten 9109852

19-9-2021
00:59:57

Overlast Toelichting melder: Straatfeest02 Geluidsoverlast 9287522

28-5-2021
18:21:48

Toelichting melder: Studenten corona feestje...19 Coronamaatregel 8909661

Parken en groen 
voorziening

Toelichting melder: KCCGA: Melder geeft aan dat er een amandelboom aan de achterkant van het OtterBeverpark staat. Melder vraagt of deze gesnoeid kan 
worden.

1-2-2021
15:38:5601 Bomen 8534499
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Beverstraat 2021

02 Verkeersborden en 
straatnaamborden

Toelichting melder: KCC-dw: Melder geeft aan dat hier een gehandicapten parkeerplaats is.de buurtbewoners voor wie deze plek is aangelegd woont hier al zeker 4 
maanden niet meer. Kan de plek opgeheven worden ?

29-3-2021
12:06:07Verkeer 8714856

05 Anders mbt water 
en riolering

Toelichting melder: De put links va ndeinganginhet Otterbeverpark, op de hoogte van Beverstraat 21, geeft een vreselijke stank af. Dat is al een tijdje zo. De put 
watert gewoon af, is dus niet verstopt

Water en 
riolering

17-5-2021
14:36:07 8871066

Kcc CdG, Melder geeft aan dat er door de wijk heen veel vuilniszakken liggen. Er liggen overal herender zakken omdat men ze niet kwijt kan in de ondergrondse 
containers. Het stinkt en het de wijk wordt er niet mooier op. Er zijn al diverse meldingen gedaan door omwonenden. Omgeving Beverstraat/Eerste Daalsedijk. 
Graag actie en terugkoppeling geven. Alvast bedankt.

01 Verkeerd 
aangeboden afval

18-5-2022
09:03:02

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

2022 10081598

26-5-2022
21:25'43

na een braderie op de Amsterdamsestraatweg op Hemelvaartsdag, overal afval en plastic dat rondwaait.02 Zwerfvuil 10110541
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Beverstraat 2022

24-1-2022
10:53:56

KCC/rpr. staat er al sinds 20-1. Graag z.s.m. ophalen03 Niet opgehaald afval 9701337

07 Ondergrondse 
container vol

19-4-2022
09:00:01

KCC LB: hier ergens staat een bovengrondse container die vol schijnt te zitten Er wordt veel vuil herenderop straat gezet. Waarom dit is kan ik niet beoordelen.9982645

29-5-2022
09:45:11

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Ik kan nergens over de stoep lopen, bij na elke bewoner heeft de stoep voor zn huis dicht gebouwd, gaarne de stoep vrijhouden! Actie vanuit de gemeente!!01 Trottoir 10115483

31-5-2022
10:39:54

Er staan diversen spullen op de stoep, continu onmogelijkte passeren met rollatorof kinderwagen!10122367
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 TrottoirBeverstraat 2022

31-5-2022
10:40:49

Er staan diversen spullen op de stoep, continu onmogelijkte passeren met rollatorof kinderwagen!10122379

31-5-2022
12:05:42

Er staan diversen spullen op de stoep, continu onmogelijkte passeren met rollatorof kinderwagen!10123090

08 Anders mbt 
Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

De putten in het Otterbeverpark geven net als vorig jaar regelmatig stank af. Deze komt ook uit de afvoerputjes in de aanliggende tuinen. Kunnen afvoeren weer 
doorgespoten worden? Bij voorbaat dank

20-4-2022
22:42:20

Overige 9991872

28-5-2022
11:32:31

Er staat aan het einde van de Beverstraat nog een hek van de Hemelvaartsmarkt. Dit hek blokkeert de weg, graag weghalen.11 Overige 10114838
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Overige 11 OverigeBeverstraat 2022

14-6-2022
17:19:35

Het groenafval is gisteren niet opgehaald zonder uitleg. Iedereen heeft zijn bakken weer van de straat gehaald10168239

Op de aanhegeven locatie staat een niet-gemeenteiijk geregisteeerd boom. Deze is door een voormalig bewoner geplant. Het groeit als kool. Het wordt te groot 
voor de smalle straat.Tegel s/klinkers komen omhoog, en daarnaast is de kans aanwezig dat bij wind de takken tegen mijn raam aan komen. Indien de boom er dit 
voorjaar nog staat voorzie ik problemen. Geaag zie ik de boom verwijderd worden. Omdat het openbaar terrein betreft, boom geen eigenaar heeft richt ik me tot de 
gemeente.

Parken en groen 
voorziening

23-2-2022
09:39:3602 Bomenkap 9801951

10 Overlast van 
(brom-)fiets parkeren

28-5-2022
13:23:44

Er staat een brommer/motor geparkeerd op de stoep nagenoeg continu onmogelijkte passeren met rollator of kinderwagen.Verkeer 10114947

12 Wrak van caravan, 
aanhanger of ander 
voertuig

Op de parkeerplaats staat al zeker 2 jaar een bruine Volkswagen Golf 
auto wordt duidelijk niet gebruikt maar houdt wel één van de schaarse plekken in de straat bezet.

met APKdiealdriejaarverlopenis. Inmiddelsisde auto groen uitgeslagen. De13-2-2022
17:08:14 9768600
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..

01 Verkeerd 
aangeboden afval

17-2-2014
14:32:08

Diverse huisvuilzakken gedumpt (ong. 4)Makassarstraat 2014 Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

1782187

24-7-2014
15:54:23

Het speel plekje op de Makassarstraat erg vies is. Kinderen kunnen hier niet spelen.02 Zwerfvuil 2136089

22-3-2014
14:08:34

03 Niet opgehaald afval In de Makassarstr is 21 mrt het afval niet opgehaald. Het was voor 8 uur buiten gezet1859779

Afgelopen dinsdag zijn de gft bakken niet geleegd in de straat.
De bakken staan nu aan de straat en zijn vol. Graag vandaag nog legen aub.

10-9-2014
12:20:25 2255873
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2014 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afval

11-9-2014
10:47:55

Gft niet opgehaald2258521

13-9-2014
17:29:06

3 weken geleden zijn er kabels vernieuwd, er ligt nu nog steeds zand en stenen bij ons op de hoek.19 Anders nl 2264274

15-9-2014
15:13:02

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Veel olie op stoeptegels nadat kabelexploitant de stoep heeft beknoeid met veel olie lekkende graafmachine. Zie foto01 Trottoir 2268077

23-9-2014
11:53:48

2 losse tegels door boomwortels die eronder liggen2288328
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2014 Openbare 

ruimten, wegen, 
speelplaatsen

22-4-2014
09:56:42

02 Openbare 
verlichting defect

de hele groeneweg + Laan van Nw Guinea +Makassarstraat en de Keulsekade + nog n paar zijstraten1925430

22-4-2014
09:59:29

de hele groeneweg + Laan van Nw Guinea -(-Makassarstraat en de Keulsekade + nog n paar zijstraten1925457

22-4-2014
10:03:03

makassarstraat paalnr 151925484

de hele groeneweg + Laan van Nw Guinea -(-Makassarstraat en de Keulsekade + nog n paar zijstraten 
Lampen gaan later aan als de rest van utrecht Een kwartier later. Op zelfde tijdstip aan laten gaan.

30-4-2014
13:22:07 1947169
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2014 Openbare 

ruimten, wegen, verlichting defect 
speelplaatsen

02 Openbare

30-4-2014
13:25:43

mastbnummer 15 brand al twee maanden niet.1947188

15-7-2014
11:51:24

In de Makassarstraat tegenover nr 55 geeft lantarenpaal nr 15 geen licht meer.2112046

3-12-2014
17:33:16

hele straat brand niet.2455159

Fietspad naast Spinozabrug. De weg heet Kulsekade.
Er staat een hek, wat de boel afsluit naarde makassastraat. Het hek graag meer voren zetten, zodat de doorgang meer mogelijk wordt.

28-7-2014
15:56:5004 Fietspad 2142732
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2014 Openbare 

ruimten, wegen, 
speelplaatsen

11-6-2014
10:19:58

Het hangslot op de kraan voor het watertoestel (in het speeltuintje aan de Makassarstraat) is vastgeroest waardoor we het water niet aan kunnen zetten.05 Speelplaatsen 2030705

12-6-2014
09:43:49

07 Overlast 
wegwerkzaamheden

boom2033463

Op de hoek Makassarstraat/Paramaribostraat ligt al een week een berg zand en trottoirtegels op het trottoir. Het lijkt erop dat dit vergeten is op te ruimen 
werkzaamheden.

11-9-2014
12:16:34 2259183

19-9-2014
14:25:15

melding Thor 1502 ligt na werkzaamheden te hebben uitgevoerd ongeveer 1 kub zand en 8 tegels.2281794
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2014

24-10-2014
08:19:16

aankaarten van zaken omtrent veiligheid en leefbaarheid in de buurt langs keulse kadeOverige 12 Overige 2359927

23-10-2014
18:01'37

Er hangen Marokkaanse meidenopde Keulsekade/Makassarstraat ter hoogte van het muziekhuis Lombok. Maken herrie en laten afval achter.Overlast 01 Jongerenoverlast 2359763

20-3-2014
14:37:17

Parken en groen 01 Bomen 
voorziening

Loslangende tak in boom.1856428

11-6-2014
10:22:38

Boom tegenover ons huis lijkt van binnen rot te zijn, kan dat gecontroleerd worden want er klimmen vaak kinderen in.2030725
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2014 Parken en groen 01 Bomen 

voorziening

17-6-2014
13:41:03

zware takken die zomaarvan de boom vallen, grote zware takken. Erg gevaarlijk omdat er veel kinderen spelen.2044139

29-9-2014
15:18:59

overlast door koplampen die bij mevrouw naar binnen schijnenVerkeer 13 Anders nl 2302834

Kartonnen doos waar een huis voor een zwerfkat van is gemaakt. Doos heeft puntdak en ligt vol met eten voor dier. Hierdoor veel overlast van ongedierte en meer 
zwerfvuil rondom de doos en ookonkruid.

9-4-2015
09:36:20

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

2015 2729436

23-6-2015
16:12:09 Er staat al ruim4dageneen bankopdehoekvande Bataviastraat thv nr 2-42890685
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2015 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

26-7-2015
10:43:56 2973132

2-10-2015 
08:37 56

Vuilniszakken en koffer voor woonadres neergezet, gebeurd elke vrijdag (al sinds 6 mnd). Graag naar kijken.3128521

9-1-2015
09:28:06

Het vuurwerk ter hoogte van nummer9inde straat (bij de verzamelplek) is een hoop vuurwerk (restafval) verzameld door de bewoners. Graag oppikken.02 Zwerfvuil 2529077

9-1-2015
15:19:35

8 vuilniszakken metvuurwerkafval2531022
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2015 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

02 Zwerfvuil

23-7-2015
09:37:31

Speeltuin bij Makassarstraat moet nodig geveegd.2967709

tassen en een kratje met kussens/van daklozen/zwervers afkomstig, 
geconstateerd door THOR 1625

12-11-2015 
20:47 57 3224586

9-4-2015
09:39:03

Voor huis nummer 5 waar ook een zelfgemaakt katten huis stond is veels te veel onkruid14 Onkruid 2729451

Bewoners hebben het vuurwerkafval opgeruimd na oud&amp; nieuw. In vorige ja ren werd dit door de gemeente opgehaald, dat is nu nog niet gebeurt. Het staat in 
vuilniszakken t.h.v. nr. 18.

13-1-2015
11:55:1319 Anders nl 2537333
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2015

Makassarstraat thv nr 34
Gat in de weg gebakken 10 duimers en 30/30 tegels

2-7-2015
11:33:18

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

03 Rijweg 2918019

14-7-2015
09:24:51

05 Speelplaatsen De kraan van speeltuin Makassarstraat is nog altijd stuk, wordt die deze zomer nog gemaakt?2945373

21-7-2015
13:38:05

Spetterbadje, kraantje eruit gehaald, is ri go reus gedaan, zit nu gat met scherpe randen. -&gt; Vraag is of ze het weer willen repareren.2963174

23-7-2015
09:39:23

De zandbak in de speeltuin Makassarstraat is half leeg. Kan deze worden aangevuld?2967721
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2015

Zwerfafval
spetterbadje nog niet aan 
brandnetels

11-6-2015
21:35:37Overige 11 Overige 2857239

Zwerfkat loopt in de straat en bijt vuilniszakken kapot. Buren hebben een kartonnen huisje gemaakt als onderdaj Het zogenaamde huisje staat bij nr. 5. 
Veroorzaakt veel viezigheid en ellende.

13-3-2015
09:14:06Overlast 13 Anders 2672247

Een fietsenrek staat op een schuin stuk. Er is daar een recht fietsenrek geplaatst. De stoep wordt bijna geheel ingenomen door dat rek. Kan daar niet een schuin rek 
komen zodat de stoep beter belopen kan worden?

19-11-2015
14:35:13

Straatmeubilair 02 Fietsenrekken 3241883

honden speelweide bij de spinozabrug, moet geegaliseerd worden , is nu gevaarlijk om er te lopen, honden kunn ooksnel de openbare weg op, misschien een hekje 
is handig

20-2-2015
13:02:49

07 Anders nl 2626635
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2015 Straatmeubilair 07 Anders nl

22-4-2015
14:00:02

Wens voor dispensers met poepzakjes voor honden bij de honden speel veldjes. Dit kan helpen om de veldjes schoon te houden.2758178

Riolering verstopt. Grote wateroverlast. Poep komt naar boven drijven. Loodgieter is geweest. Nu tijdelijk verholpen maar GROOT probleem ligt op openbare 
grond. Grote breukinderioleringZSM contact

Water en 
riolering

31-8-2015
16:04:3202 Riolering 3051100

Toelichting melder: KCC: Beste collega,
25-11-2016
10:04:30

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

2016 4052294 hier gebeurt het steeds weer dat afval verkeerd wordt aangeboden. Nu staan er 6 zakken, graag handhaving langs sturen om zakken te controleren, 
alvast dank

Toelichting melder: lkhebvanmorgen25nov 2016 telefonisch gemeld dat er sinds enkele weken vuilniszakken worden neergezet aan de overkant van de straat op 
de stoep of parkeerplaats bij het Muziekhuis Lombok. Deze zakken blijven dan vaak de hele week staan. Dader onbekend. Graag aktie.

30-11-2016
12:15:21 4064253
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2016 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

1-4-2016
11:47:24

02 Zwerfvuil Er zijn een aantal vuilniszakken in de brand gestoken. Ditisergensinde nacht gebeurd. Graag verwijderen, ligt een hoop troep.3522780

4 vuilniszakken zijn aangeboden maar ook verbrand (aangestoken). Zou vrijdag worden opgehaald maar het is verbrand en ligt zo op straat. Er is over gebeld en zou 
ookworden weggehaald. Niet gebeurd. Kan ditalsnog??

4-4-2016
14:28:06 3527276

Elke donderdag op vrijdagnacht worden hier in de straat de vuilniszakken open getrokken dooreen mannelijke persoon. Hierdoor raakt alle het huisvuil los over de 
straat.

1-8-2016
07:57:35 3777302

Makassarstraat wordt het restafval niet goed opgehaald. De auto laat allerlei vuil achter en dat blijft er liggen. Meneer spreekt over een bende/rotzooi. Dit is bijna 
wekelijks zo. Er staan nu weer zakken bijna. Straatveger komt langs en rijd snel door zonder vuil te rapen. Graag zsm opnieuw ruimen in deze straat het vuil 
ophalen

12-8-2016
12:05:09 3801820
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2016 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

Mijn GFT kliko wordt niet geledigd, maar van de rest van de straat wel. I kzet mijn kliko op tijd buiten en netjes voor mijn deur. Graag ledigen of reactie waarom die 
van mij niet geledigd wordt.

10-8-2016
12:57:5203 Niet opgehaald afval 3797391

27-6-2016
15:53:12

13 Graffiti Graffiti, zie bijlage.3702549

9-8-2016
16:17:36

Graffiti op de linkerkant fietstunnel spinozabrug gezien vanaf makassarstraat. Onder spinozabeeld.3795810

Vannacht zijn er vernielingen aangericht, brandje gestookt en graffiti gespoten in het fietstunneltje bij de Spinozabrug. 
Graag het afval opruimen, de tegels herstellen en graffity verwijderen. Zie foto.

9-9-2016
15:33:31

19 Anders nl 3867426
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2016 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

19 Anders nl

Toelichting melder: Hallo,
De speeltuin ter hoogte van Makasserstraat 51 wordt niet tot slecht onderhouden.
Momenteel ligteral een aantal dagen stukken glas door de hele speeltuin. Iken met mij vele buurtbewoners zullen het kunnen waarderen als deze speeltuin iets 
vaker schoongemaakt wordt. Nu met het glas overal een gevaarlijke situatie voor kinderen.
Ikhoopdatersnel iemand langs komt.

29-10-2016
13:52:05 3985499

Toelichting melder: KCC: Er staat een onbeheerde G FT kliko voor dedeurvan mevrouw. Erishieraleerdereenmeldingvan gemaakt. Voorbijgangers gooien afval 
erin.

22-12-2016
14:00:41 4114421

Het gaat omhet volgende; er staan mensen ingeschreven op een adres van een vrouw (moeder van beller) die analfabeet is, heeft zoon waarschijnlijk gedaan. 
Wellicht illegale praktijken, 
ene

03 Huisvesting en/of 
bewoning

25-5-2016
10:37-42

wonen er (5 personen). De rest die er ingeschreven staan wonen er niet. Dit heeft broer waarschijnlijk geregeld. O.a.Bouw en wonen 3628983
staat er ingeschreven.

9-9-2016
13:40:06

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Straatwerk verzakt03 Rijweg 3866895
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2016 Openbare 

ruimten, wegen, 
speelplaatsen

De kraan waar water uit komt in de speeltuin, werkt niet. Graag hiernaar kijken. Meneer geeft aan dat het leuk is voor de kinderen en hij wenst tevens 
terugkoppeling te krijgen.

22-6-2016
13:58:03

05 Speelplaatsen 3691908

@bureaubrick@GemeenteUtrecht kan t spetterbadje @s peel tuin makassarstraat weer aan???Twitter:
20-07-201618:43:55
Kraan blijkt nog altijd stuk en graag verder onderhoud checken

21-7-2016
09:24:32 3758068

Toelichting melder: Hallo Gemeente,

20-12-2016
15:26:13

Ter hoogte vanonshuisaande Makassarstraat 33 staan een aantal speeltoestellen in het park. Superfijn voor alle kinderen uit de buurt, inclusief de onze. Echter 
ze staan inde grootste kattenbak (klein grind) van Nederland. Dat betekent dat gemiddeld 2 keer per week schoenen, handen, broeken enz, voorzien zijn van 
kattenpoep. Is het mogelijk dat deze speeltuin voorzien wordt van rubber tegels? Alvast dank voor uw reactie.

4109134

Toelichting melder: N.a.v. eerder incident zijn de heesters bij het Muziekhuis langs de Keulsekade gesnoeid, inmiddels weer heel hoog. i.v.m. veiligheid wil meneer 
ze weer gesnoeid. Ook de vraag omdedeLaurusserasusdiebijde Spinozabrug zijn ook te planten over de hele strook, dan is er minder onderhoud nodig. Hij wil 
veiligheid door openheid.

Parken en groen 
voorziening

21-10-2016
12:11'3502 Struiken en perken 3966515
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat

13-1-2017
13:43:30

Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Toelichting melder: Er ligt nog een matras op de straat. Dieligteral meerdaneen week.2017 4163057

Toelichting melder: Kcc, Mevrouw beltomdateropdehoekvande straat een matras ligt en 2 vuilniszakken. Dit ligt er nu 2 weken. Graag hier actie op. Alvast 
bedankt.

18-1-2017
14:13:55 4175283

20-1-2017
08:56:09

Toelichting melder: Erligtal twee weken een matras opdehoekvande straat.4179869

20-1-2017
08:58:35

Toelichting melder: Matras ligt al drie we ken voor mijn deur. Meerdere keren melding van gemaakt. Laatste keer voordat ik een klacht indien.4179882
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2017 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

27-3-2017
15:52:22

Toelichting melder: Kast4359470

Toelichting melder: KCC: melder geeft aan dat er vuilniszak op straat ligt ter hoogte van huisnr5. 
graag ophalen

6-4-2017
11:51:00 4388841

Toelichting melder: Vanaf week 2 liggen er 2 kerstbomen in het groen , er al een melding van gemaakt. Het groen is ook nog eens slecht onderhouden graag wat aan 
doen

6-3-2017
09:25:3902 Zwerfvuil 4298222

Toelichting melder: KCC Burger had een afspraak voor het ophalen van grofvuil voor gisteren 28-02. Het vuil is niet opgehaald. Burger geeft dit door op 01-03 om 
09.45. Graag oppakken aub.

1-3-2017
10:35:14

03 Niet opgehaald afval 4286609
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2017 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afval

Toelichting melder: KCC: Hierliggen nog 3 vuilniszakken. Ter hoogte van Makassarstraat 9. Melderhooptdatdie voor het weekend nog worden opgehaald. 
Ophaaldag Vrijdag 16 Juni, meldtijd 13:30u.

16-6-2017
13:30:40 4565410

30-8-2017 
18:21 56

Toelichting melder:13 Graffiti 4753322

Toelichting melder: Woning wordt continue verhuurd. Dit komt niet overeen met het verhaal wat de nieuwe bewoonster) 
Zie airbnb recensies van vele toeristen.
Bekijkdeze advertentie op Airbnb! https://www.airbnb.nl/rooms/15842081?s=l

vertelde.
8-12-2017
23:15:53

03 Huisvesting en/of 
bewoning

Bouw en wonen 5001301

Toelichting melder: Op dit adres wordt het verhuurd via airbnb en de bewoonster woont samen met haarvriend in Amsterdam. Het huis is nooit bewoond alleen 
verhuurd. Ikwil graag anoniem blijven.

22-12-2017
08:46:14 5029652
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8-1-2017
20:42:37

matras,bedbodem en tempex dakplaten02 Af val /afvalwaterMilieu 4147912

Openbare 
ruimten, wegen 
speelplaatsen

02 Openbare 
verlichting defect

22-10-2017
10:17:49

Toelichting melder: De lantaarnpaal voor de groene garagedeur is defect, graag spoedig herstellen i.v.m. zichtbaarheid in de straat.4884752

Toelichting melder: Een maand geleden ongeveer is de poort voor de achterom bijdeEMMAUSop Makassarstraat 36, die ook toegang geeft tot de buurtstalling, en 
die opnieuw stuk was gerepareerd door de gemeente. De monteurs de deze klus dit keer geklaard hebben verdienen wat mij betreft een gigantische pluim! Voor het 
eerst in de minstens 10 jaar dat ik deze stalling gebruik sluit de poort goed. Niet alleen dat hij valt ook nog eens zonder een mega-knal in het slot!
Mijndankis groot, fantastisch werk mensen!

8-5-2017
14:05:34

Overige Overige 4462301

Toelichting melder: Geachte heer/mevrouw, wij zijn eigenaarvan het pand naast Makassarstraat 36, nu wil het geval daterop hetterrein van 
Makassarstraat 36 enkele bomen staan waarvan de takken langs en tegen de zijgevel van het pand schuren, de bewoners hebben hier last van , en wij hebben 
recentelijk het pand opgeknapt en vinden het ook niet bevorderlijk voor de zijgevel. Kunt u er voor zorgen dat deze bomen gesnoeid worden?

3-7-2017
14:06:27 4608058
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Makassarstraat 2017

Toelichting melder: leder jaar steekt een groep mensenergensindebuurt Makkassarst raat/Batavia straat tussen half 2 en 2 een uitgebreid (illegaal?) vuurwerk af, 
met heel erg harde knallen.Ook al was het tot nu toe binnen de toegestane periode, het gebeurde iedere keer toen het al lang weer rustig was in de wijk.Kinderen 
waren steeds overstuur!
Dit jaar begonnen ze echter pas om kwart over 2en waren ze omhalf4 pas echt klaar! Helaas heb ik geen foto's van de straat kunnen maken, het was al opgeruimd 
vanmiddag.

1-1-2017
20:00:09Overlast 02 Vuurwerkoverlast 4130855

Toelichting melder: KCC: Precies tegenover Makassarstraat 45. In het park. Ligt zichtbaar een zwart-wit kleed. Beetje in de bosjes. Kan dit opgeruimd worden? Mr. 
had al eerder 2 meldingen gemaakt (4867723, 4870872) maar onder "verkeerd aangeboden afval". Handhaving zei niks gevonden te hebben, maar het ligt er toch 
al weken. Zij doen blijkbaar alleen straat. Melder hoopt dat het nu eindelijk opgeruimd wordt. Als dit weer verkeerde categorie is, SVP doorsturen naar juiste of 
terug naar KCC. Gemeld op 24-10 16:50u.

Parken en groen 
voorziening

24-10-2017
17:01:4102 Struiken en perken 4892016

Toelichting melder: goedendag, ik moet hier nu echt melding van maken, elke week rijden de ophalers van het GFT en Restafval de boel hier kapot, omdat de heren 
geen zin hebben om een extra rondje te maken, het gaat namelijkom de verbinding tussen de Makassarstraat en de Keulse kade. stelselmatig rijdt de wagen van de 
GFT-ophaal tegen het verkeer in, via een bocht die er NI ET voor gemaakt isenjemagde weg van die kant helemaal niet inrijden (éénrichtingsverkeer) zie de foto's 
met vernieling

11-7-2017
12:03:41

Verkeer 02 Verkeersborden en 
straatnaamborden

4630728

17-9-2017
20:18:54

Toelichting melder: Verkeersbord staat scheef/ beschadigd vermoedelijk na aanrijding4799069
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Makassarstraat

24-1-2018
15:57:31

Toelichting melder: Zwerfvuil op straat. Contact pertelefoon: Ja (indien toelichting nodig)Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

02 Zwerfvuil2018 5101208

7-12-2018
08:44:23

Toelichting melder: Op deze hoek van de bataviastraat en de makassarstraat is bij de fietsen klem men een fauteuil gedumpt. Staat er al ruim een week.5836032

Toelichting melder: KCC: Afgelopen zaterdag is het vuil niet opgehaald, wel inde straat maar er is een hoek vergeten. Hier staan nog veel zakken, kan dit alsnog 
worden opgehaald?

9-4-2018
09:01:40

03 Niet opgehaald afval 5269500

13-4-2018
13:03:58

Toelichting melder:5284373
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vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afval

Toelichting melder: KCC: Voor de 2e week is het restafval niet opgehaald. Melder heeft de chauffeur nog gesproken en gevraagd waarom hij het niet meeneemt, de 
chauffeur zei dat in de middag iemand contact met hem zou opnemen hierover (?)
Aangezien dit weekend warmer wordt, gaat dit stinken en rotten. Kan dit vandaag nog verzameld worden?

13-4-2018
13:19:42 5284443

Toelichting melder: Na het grofvuil ophalen ligt op allerlei plekken in de straat nog los afval. Vuildienst heeft niet alkes meegenomen en laten losse dingen liggen. 
De straat ziet er rommeliger uit dan voordat ze geweest zijn....

20-4-2018
09:56:58 5299719

Toelichting melder: Mijn gft-bak is vandaag niet opgehaald en dat is afgelopen periode al vaker gebeurt. De vuilniswagen reed wel door mijn straat, 
us niet geleegd. Ik ben weliswaar bijnadeenigeinde straat die gft-afval scheidt maar tich fijn als het dan ook echt opgehaald wordt.

8-5-2018
19:35:39

maar mijne
5340536

Toelichting melder: kcc. Bewoner geeft door dat de afgelopen twee niet geleegd is. Gaat hier om de citybin. Wordt aangeboden opdehoekvande straat. Is een 
straat waar veel citybins aangeboden worden.

6-6-2018
08:53:31 5404204
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Makassarstraat 2018 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afval

12-6-2018
23:36:20

Toelichting melder: in navolging van mijn melding (zaaknummer 5404204) van vorige week, is helaas ook vandaag de citybin niet geleegd.5421330

Toelichting melder: in navolging van mijn eerdere meldingen (zaaknummers 5421330 en 5404204) van afgelopen 2 weken, is helaas ookop dinsdag 19 juni de 
citybin niet geleegd. Dit lijkt een structureel probleem, graag actie. Zie op bijgevoegde foto plaatsing aan de straatkant, lijkt me dus moeilijk over het hoofd te zien.

20-6-2018
08:37'26 5437712

Toelichting melder: In navolging van mijn eerdere meldingen 5437712, 5421330 en 5404204 van afgelopen 3 weken, is helaas ookvandaag op dinsdag 26 juni de 
citybin niet geleegd. Dit ondanks uw actie zoals beschreven in uw bericht dd 25 juni jl. " Wij hebbendedooruw gemaakte foto als bijlage meegegeven aan de 
chauffeur en beladers als extra aandachtspunt. Zij zullen hier bij de eerstvolgende inzameling extra aandacht aan besteden". Mijn citybin puilt inmiddels uit zoals u 
vast begrijpt.

26-6-2018
22:49:56 5453814

Toelichting melder: KCC AL: burger meldt dat het gft in de straat niet is ingezameld. Graag alsnog inzamelen, 
inzameldag: 20-12 
tijdstip melding: 16:57

20-12-2018
16:57:57 5867180
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vervuiling 
openbare ruimte

5-12-2018
21:21:06

Toelichting melder: Er staan 2 fietsen die kapot zijn in het fietsenrek. Ze houden 2 plekken bezet waardoor veel fietsen op de stoep geparkeerd worden.04 Fiets 5832702

4-12-2018
10:47'19

13 Graffiti Toelichting melde r: Opdemuur va ndeb rug aanhet eind va nde Makassarstraat staat groot het woord "sin" op de muur geklad. Kan dit worden verwijderd?5827464

|]Toelichting melder: Van:
> Verzonden: zondag 9 december 2018 11:08
> Aan:
> Onderwerp: Re: Graffiti.
>
> Beste Gemeente Utrecht
> Via de bewoners kwam dit onderstaande bericht binnen met foto's.
> Graag met spoed verwijderen.
> Ook graag de tunnel een keer reinigingen dat is sinds 2014 nog nooit gebeurd.
> Ookis mij beloofd alle kalkaanslag wat nu heel erg is aan te pakken.
> ( schoonmaak azijn ?)
> Groet

11-12-2018
14:47-50

5844944

21-12-2018
12:38:08

Toelichting melder: kccTunnel Spinozabrug graffiti (zie bijlage)5868716
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vervuiling 
openbare ruimte

Toelichting melder: KCC. Melder geeft aan dat het vuil vandaag isopgehaald inde straat. Maar de medewerkers van de vuilniswagen hebben meer vervuild dan 
opgeruimd! Ze hebben de vuilniszakken kapot gescheurd waardoor er allemaal zwerfvuil inde straat ligt. Graag zsm opruimen.

20-4-2018
10:09:23

19 Anders nl 5299815

20-6-2018
18:15:36

Toelichting melder: Er staat een kliko met slot aan lantaarnpaal. Deze hoort hier niet5440370

Toelichting melder: Eerder melding gemaakt van afvalbak in straat waar die niet hoort. Met ketting slot vastgemaakt. Na vorige melding was de bak 1 dag later 
weg. Nu staat de bak er weer.

23-6-2018
13:07-44 5446386

03 Huisvesting en/of 
bewoning

Toelichting melder: Op dit adres word gebruik gemaakt vanairbnbdegehelejaardoor. Ikheb4meldingengedaan maar worden niet behandeld. Graag mijn melding 
serieus nemen.

16-4-2018
22:08:12Bouw en wonen 5289734
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Toelichting melder: Hallo, er is een stapel grote boomtakken, ~3mxl.5m, diede afgelopen 6 weken in het park zijn geweest. Het ligt in het park, recht tegenover 
Makassarstr. 49. Stuur iemand alsjeblieft om te verwijderen.

26-3-2018
19:37:3802 Af val /afvalwaterMilieu 5240447

21-12-2018
13:08:36

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Toelichting melder: KCC TV: Burger melddatde plantenbak is weg gehaald, alleen nu heeft de stoep een gat. Willen jullie dit opvullen?01 Trottoir 5868849

23-7-2018
14:02:38

Toelichting melder:05 Speelplaatsen 5518542

Toelichting melder: Hallo, het hek rond het park valt uit elkaar. Veel van de verbind ings naden zijn losgeraakt of ontbreken ende polen va ilenal ti jdui t. Ditisde 
laatste paar jaar aan de gang geweest. Ook al stoppen we ze weer in, veel van hen buigen en passen niet meer goed. Ze hebben onderhoud nodig. Kun je iemand 
sturen om deze te vervangen en te repareren?

7-3-2018
14:05:03

Overige Overige 5195321
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Toelichting melder: Hallo, de borden 'verboden voor honden' zijnerg ouden verslechteren. Kunnen we ze laten vervangen door nieuwe om dit te verbeteren? 
Kunnen we ook een aantal nieuwe borden hebben die het hond en park bij de Spinozabrug aan het einde va nde straat aanduiden?

7-3-2018
14:13:32 5195383

17-10-2018
09:28:28

Toelichting melder: Erligtal meerdaneen week heel veel glas op een parkeerplaats voor huisnummer 6.5716064

4-1-2018
19:28:02

Toelichting melder: Vuurwerk overlast tussen 19.15 en nu in de buurt van groeneweg/laan van NGOverlast 00 Vuurwerkoverlast 5052433

Toelichting melder: Hele dag lawaai van Muziek. Begrijp niet goed dat de muziek zo hard moet dat de hele wijk er last van heeft. 
Kinderen kunnen er niet van slapen.
Doelgroep is muziekvoor laaggeletterden. Waarom geen locatie kiezen die daar bij past?

2-6-2018
21:21:2908 Evenementen 5396054
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Toelichting melder: Op genoemde locatie een antiparkeerpaal van kunstof aangetroffen en deze staat scheef uit de grond, tevens Iggen de stoeptegels los. Graag 
herstellen.
Zie 3 foto's.

30-4-2018
11:15:04Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken 5319003

Toelichting melder: op deze plek vlak naast het speel tuintje ligt al sindsde storm van januari!!!!!!! een berg takken die nog steeds niet zijn opgeruimd, is er dan 
helemaal geen controle in de wijk door een wijkopzichter? de makassarstraat wordt name!ijk al vaker als dumpplek gebruikt.

29-3-2018
14:37'35

07 Anders nl 5249374

Toelichting melder: een paar weken geleden zijn in de wijkde boompjes in de boomspiegels gekortwiekt, in alle straten is hetafval (takken) direct meegenomen en 
hier in de makassarstraat is het gewoon op een groenstrook gegooid, ze waren met een vrachtwagen waarde takken gewoon op gegooid konden worden, maar ik 
denkdatde heren tegen het eind van hun werktijd zaten en geen zin hadden om die nog even naarde stortte brengen.

29-3-2018
14:40:52 5249396

Toelichting melder: Inde Makassarstraat inde bocht naar Emmaus Lombok, Staat een verkeersbord met verboden in te rijden en laden en lossen bij een kruisvak. 
Nu is de vraag of het bord wel volledig is. Is het niet zo dat er aangegeven moet worden tussen welke tijden laden en lossen geldt en buiten die tijden mag je dan op 
het kruisvak parkeren. Of mag op deze piek niet geparkeerd worden?

02 Verkeersborden en 
straatnaamborden

5-1-2018
14:36:14Verkeer 5054667
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15-6-2019
20:39:20

Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Toelichting melder: thv nr 9 staat een ijzeren bak en 1 kapotte stoel2019 6293441

22-6-2019
20:10:11 Toelichting melder: Twee matrassen zijn blijven liggen na ophaien vuilnis op 21 juni6313635

Toelichting melder: Mijn gft baklag middenop straat. Het hengsel zit helemaal los. Is niet te repareren. 
Graag een nieuwe bak.
En wat doe ik met de oude bak?

3-12-2019
11:29:07 7106213

Toelichting melder: Huisval staat nu al op straat. Bewoners zijn op vakantie en iedereen heeft bericht gehad dat het zondag pas wordt opgehaald. Zakken worden 
hier steeds open gescheurd of grkrabt door katten.

27-12-2019
09:37:5002 Zwerfvuil 7181146
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10-5-2019
16:13:16

03 Niet opgehaald afval Toelichting melder: KCC NB: Melding 10-5 16:11 Ophaaldag 10-5 Niet alle zakken zijn ingezameld, graag als nog ophalen6208517

Toelichting melder: Op meerdere dagen troffen wij onze bruine bak vol aan nadat wij op de juiste dag de container hadden aangeboden Dit is erg frustrerend en 
geeft veel ongemak zeker met het warme weer.

28-6-2019
15:33:20 6339161

Toelichting melder: Huis vuil vergeten op te halen plastic laten liggen vuil contaner is voor de helft geleegd en afval op de weg gegooid een vuilnis man of vrouw 
moet toch vuil op ruimen en niet vuil maken zo als hier foto s zijn beschik baar

4-10-2019
15:36:20 6938436

Toelichting melder: In deze straat wordt door de vuilnisman de zakken geopend en vervolgens niet opgehaald. Bewoner geeft aan dat er hierdoor veel rotzooi inde 
straat komt. Graag zo snei mogelijkopruimen.

25-10-2019
15:3742 7001396
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Toelichting melder: Rondom het veld, speelterrein, en spetterbadje (tussen de emmaus en het muziekhuus) staan 7 afvalbakken ingetekend op uw kaart. In 
werkelijkheid is staat er 1. Een tijd geleden zijn er veel bakken verwijderd door de gemeente. Wat is hiervan de reden? Enzoudener weer meer bakken geplaatst 
kunnen worden aangezien er regelmatig zwerfafval ligt?

7-9-2019
08:28:5209 Prullenbakken 6835175

Toelichting melder: Kcc CdG, Melder geeft aan dat er bij de Speelplaats op de Makassarstraat bordjes staan voor verboden voor honden. Desondanks laten mensen 
hun hond hier toch uit. Volgens de melder zijn de bordjes niet goed zichtbaar, de vraag is of hier wat aan gedaan kan worden zodat het voor omwonenden duidelijk 
is dat het hier verboden voor honden is. Graag actie en melder een terugkoppeling geven. Alvast bedankt.

1-5-2019
09:34:32

10 Honden 6182155

Toelichting melder: KCCTV: Burger belt n.a.v. eerder zaaknummer (6182155) dhr. geeft aan dat de bebording van verboden honden uitte laten niet duidelijk 
zichtbaar zijn. Hierdoor is het voor sommige niet duidelijk genoeg datergeen honden uit gelaten mogen worden. Is het een mogelijkheid dat deze borden worden 
verplaatst naar duidelijkere plekken waar men ze eerder ziet?

24-5-2019
10:06-43 6242826

Toelichting melder: Kcc;ai; Melder geeft aan dat er borden staan "verboden voor honden" in een hoekje. Op het grasveldje worden alsnog honden uitgelaten 
waardoor, al het poep op het parkje blijft liggen waar andere kinderen spelen. Graag het verzoek om borden te plaatsen die duidelijk en zichtbaar zijn voor iedereen 
zodat, demensenvanopde hoogte zijn dat op het grasveldje geen honden mogen komen. De bord die er nu staat is niet duidelijk! Graag ook toezicht & handhaving 
vakerop locatie langsgaan.

26-7-2019
09:03:35 6715524
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2019 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

10 Honden

Toelichting melder: Dit honden uit laad veldje ligt vol met ontlasting. Er staan in mijn ogen te weinig prullenbakken en ook helemaal geen bord over datmensende 
poep moeten opruimen. Een hond kanernietfijn rennenenals baasje moetje ook elke stap opletten of je niet in de hondenpoep staat.

20-8-2019
12:42:14 6786317

3-9-2019
13:00:58

Toelichting melder: Veldje speelplaats Makassarstraat veel overlast van hondenpoep. Graag controle door toezicht.6822156

14-1-2019
11:33:28

13 Graffiti Toelichting melder: Graffiti in het fietstunneltje bij de Spinozabrug5911236

7-6-2019
16:02:30

Toelichting melder:6278929
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2019 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

Toelichting melder: Wij hebben veel last van ratten inenomonshuis.Zekernuerop diverse plekken omonsheen verbouwd/gebouwd wordt. We horen ze 's nachts 
onderonshuislopenen zien ze soms ook over straat. Kan er een rattenval geplaatst worden voor ons huis?

18 Plaagdieren 
openbare ruimte

13-11-2019
16:08:49 7052453

Toelichting melder: Wij zijn de eigenaar van de bovenwoning Makassarstraat 
stil gelegd.
Onder onze woning is het een lege ruimte (zie foto's). De aannemer heeft de isolatie en beplating tussen onze woning en deze lege ruimte weggehaald, voornemens 
dit te vervangen overeenkomstig met de bouwplannen.
Nudebouwisstilgelegdgeldt dat hier ook voor en hebben wij een niet gei soleerde vloer en is het ontzettend koud en niet leefbaar.

en onder ons bevind nr Sinds een aantal wekenisdebouwopditnummer
01 Nieuwbouw, 
renovatie of verbouw

16-12-2019
13:47-30

Bouw en wonen 7143111
woningen

Toelichting melder: Er staan mensen ingeschreven op de makassarstraat 7 tegen betaling terwijl zij daar niet wonen.
02 Bestaande 
gebouwen

9-10-2019
17:46:11 6951108

Het is geen openbare ruimte maar een woonhuis.

21-5-2019
21:51:34

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Toelichting melder: Loszittende wiebelende stoeptegels op Spinozabrug vlakbij lantaarnpaal, zie foto's01 Trottoir 6235297
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2019 Openbare 

ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir

31-5-2019
23:52:04

Toelichting melder: Stoep overwoekerd door heg/struik. Rolstoelen en kinderwagens kunnen er niet langs en moeten over de weg.6260397

16-7-2019
20:32:45

Toelichting melder: Zie foto's voor een soort sinkholeopde Spinozabrug (niet aan Makassarweg)6604335

Toelichting melder: Voor de zoveelste keer meld ikhiereen sinkholeopde stoep van de Spinozabrug. Elke keer wordt het gefixt maar elke keer op dezelfde plek is 
het zand weer onder de stoeptegels vandaan gestroomd. Kan er nu iets aan de oorzaak gedaan worden?

1-10-2019
22:24-58

6928979

Toelichting melder: KCC ZG: mevrouw geeft aandatersindsde herfstvakantie een grote zak zand ligt voor haar deur en die van haar buren, ze heeft het ook aan de 
buren gevraagd maar die weten ook nergens van.

6-12-2019
09:10:59 7116426
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2019 Openbare 

ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir

9-12-2019
13:46:07

Toelichting melder: Losliggende weggezakte tegels7123481

Toelichting melder: Melding betreft Spinozabrug 
Het lijkt alsof het brugdeksel los ligt
Vrachtwagens creeren een geluid dat lijkt als het brugdeksel met een harde bonk gesloten wordt. Ditistehorenopde 10e verdieping van App gebouw Merwede 
State wat toch op enige afstand staat

24-5-2019
22:51:03

03 Rijweg 6245143

27-5-2019
06:42:11

Toelichting melder: Geluid overlast doordat Spinozabrug niet goed lijkt te sluiten6246185

19-3-2019
00:22:12

04 Fietspad Toelichting melder: weer graffiti in fietstunneltje bij Spinozabrug6071729

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2019 Openbare 

ruimten, wegen, 
speelplaatsen

04 Fietspad

16-5-2019
00:09:32

Toelichting melder: Naast de ingang van het fietstunneltje onder het standbeeld is een stenen plaat losgegaan6220377

06 Verkeersborden en 
straatnaamborden

Toelichting melder: Bord tegen hondenpoep tegenover nr. 27 staat hier onduidelijk, zou meer bij ingang tegenover NOIZ moeten staan, de mensen die honden hier 
uitlaten zien het bord niet goed.

4-11-2019
13:25:36 7024346

Toelichting melder: De Makassarstraat lis een ingang naar een binnenplaats dieeigendomisvande gemeente en door een kunstcollectief wordt gehuurd (Het 
Uitvindersgilde). Deze binnenplaats is zeer aan het vervuilen en wordt steeds voller, onder andere met roestige metalen en busjes, een caravan en andere 
onduidelijke zaken. Op het daken aan de schuttingen van deze binnenplaats worden materialen al dan niet tijdelijk geplaatst.

2-1-2019
17:40:39

08 Anders nl 5886523

Toelichting melder: Trapleuning Douwe Egbertsbrug Op Keulsekade pad omhoog richting de Douwe Egbertsbrug verzoekom een extra leuning aan te plaatsen 
wegens fiets gleuf is het niet gemakkeiijk om de leuning te grijpen.

5-2-2019
12:04:09 5965587
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2019

Toelichting melder: Twee bomen aan de Keulse kade, naast t muziekhuis lombok zijn ziek. Er vallen veel takken uiten ve rgele kenmet deomliggendebo me nzi ter 
nauwelijks blad in. Opden duurgaan deze bomen dood en vormen ze een gevaar voor t verkeer en omwonenden.23-5-2019

10:1405
Parken en groen 01 Bomen 
voorziening

6239380

(excuus voor de gedraaide foto. Weet niet hoe dit komt)

Toelichting melder: Hoi, afgelopen woensdagavond isuiteenvandebomenop het speelveld een flinke tak naar beneden gekomen. In zijn val heeft hij twee takken 
meegenomen waarvan er inmiddels nog linde boom loshangt. Graag actie hierop en op de rest van het dode hout in de bomen. Aangezien hier veel gespeeld 
wordt, lijkt het me zaak hier spoedig wat aan te doen. Alvast dank.

26-7-2019
10:43:35 6716041

1-9-2019
17:06:03

Toelichting melder: Takvan boom hangt bijna op straat, bijna niette zien op de foto helaas. Nodig u uit om zelf te komen kijken6816136

Toelichting melder: Goededag sinds vorige week heeft het honden los loop veldje naast de Spinozabrug een groene omrastering gekregen. SUPERR. Nu blijkt dat aan 
1 zijde er voor een deel geen hek is geplaatst. Als hondenbezitter zou ik daar wel graag een afsluitbaar hek bij zien.net zoals aan de andere zijde is geplaatst. Zo 
kunnen onze honden veilig spelen en zijn geen probleem voor weggebruikers enofmensendiehonden niet prettig vinden.
Kan dit stukje hek nog geplaatst worden? Namens vele viervoeters BEDANKT.

07 Anders mbt parken 
en groenvoorziening

21-10-2019
10:07:39 6978311
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2019

07 Anders mbt 
straatmeubilair

24-9-2019
16:50:58

Straatmeubilair Toelichting melder: Op het ZO voetpad van de Spinozabrug zijn een aantal stoeptegels verzakt en dat is niet veilig.6908664

2-6-2019
21:56:20

Toelichting melder: Dubbel parkeren. Geen plek voor vergunninghouders07 Anders nl 6261380

Toelichting melder: Geachte heer/mevrouw,
Het valt mij al langere tijd op dat auto's met hoge snelheid door de makassarstraat rijden.
Deze overlast is toegenomen sinds vestiging van coffeeshop de wolf aan de laan van nieuw Guinea. 
Ookis er verkeer dat de kruising laan van nieuw Guinea groeneweg afsnijdt. Ditzijn altijd hardrijders. 
Graag zou ik geA“nformeerd willen worden wat de mogelijkheden zijn om hier iets tegen te ondernemen. 
In afwachting van uw reactie,

17-1-2019
07:08:29

Verkeer 01 Onveilige 
Verkeerssituatie

5919996

Toelichting melder: KCC OM: Melder rijdt een Amerikaanse auto die 80 cm langerisalsde gewone auto's. Meneer parkeert deze auto op een parkeerplaats voor zijn 
woning waardoor de wagen van de afvalophaaldienst vaak niet door de straat kan. Medewerkers van de afvaldienst en de handhavers zijn een aantal keer bij 
melder geweest om hem hierop te wijzen. Melder wilt hier graag een oplossing voor. Graag kijken naar een parkeerplaats in de straat waar meneer zijn auto kwijt 
kan zonder het overige verkeer te hinderen.

6-5-2019
12:09:59 6194064
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2019 Verkeer

Toelichting melder: Hallo, er staan erg veel weesfietsen in het fietsenrek naastEmmausopde Makassarstraat, willen jullie deze meenemen in de volgende 
opruimronde, alvast dank.

4-11-2019
13:34:3713 Anders mbtverkeer 7024413

00 Afval naast de
ondergrondse
container

Toelichting melder: De afvalcontainer die er geplaatst gaat worden is ontdaan van opsluitbaiken en stenen. Kan de gemeente ditopnieuw maken ?( en wanneer 
komt de container)

14-9-2020
16:23:59

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

2020 7973883

Toelichting melder: Bij makassarstraat 2 wordt verbouwd. Sindsdien liggen al 2 weken zakken puin op de stoeo. Ook is het prikkeldraad op 
het dak losgehaald maar hangt nu gevaarlijk op de stoep.13-7-2020

09:47:36
01 Verkeerd 
aangeboden afval

7773751

Al eerder melding gedaan maar puinafval ligt er nog steeds.

12-8-2020
11:31:42

Toelichting melder: Vuilniszakken op straat7872621
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Makassarstraat 2020 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

31-8-2020
15:55:14

Toelichting melder: Er liggen matrassen enandervuilnisopde stoep. Weet niet wie herer neergelegd heeft maar dit lij kt nergens op!7929404

23-9-2020
09:53:47

Toelichting melder: Er liggen al weken lang oude pallets en afval hout op de stoep8000140

Toelichting melder: Ik heb mijn grof afval niet gemeld. Het wordt wel af gehaald in deze wijk vandaag. Is het mogelijk dat dit alsnog gebeurd? Heb het buiten 
neergezet.

19-10-2020
22:57:36 8082401

10-2-2020
14:00:53

02 Zwerfvuil Toelichting melder: KCC ZG: melder geeft aan dat er veel zwerfvuil ligt hier en of dit opgeruimd kan worden.7309322
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

02 Zwerfvuil

Toelichting melder: In het groen (tegenover Keulsekade 364) lagen tientallen pakjes sigaretten. En wel honderden lege sigaretten overal verspreid (alleen het 
filtertje en het papiertje, zonder tabak). I k en de buurman hebben dit vooreen deel al opgeruimd: een hele vuilniszak vol. Maar waar komt zoiets vandaan??

10-2-2020
16:02:22 7310444

Toelichting melder: Laatste tijd veel recreatie op grasveld voor Emmaus (Makassarstraat), hier staan geen vuilnisbakken en dus erg veel zwerfvuil. Ook klanten van 
ijssalon hoek Laan van NG laten afval achter. Is het mogelijk meer (tijdelijke) vuilnisbakken te plaatsen.

3-6-2020
09:59:33 7645952

Toelichting melder: Er staat hier al twee weken een vuilniszak die door de vuilnismannen niet wordt meegenomen. Sinds vanmiddag is de zak kapot en ligt 
waarschijnlijk het vuil straks doordehele straat. Kunnen jullie hier iets mee?

22-2-2020
17:20:59

03 Niet opgehaald afval 7347414

Toelichting melder: Paar zakken afval voor de 3e week op rij niet opgehaald. Eerste 2 weken snap ik want de zak was veel te zwaar. Hebben we deze week de zak 
verspreid over meerdere zakken en staan ze alsnog bij ons voor de deur. Andere zakken die veel zwaarder waren zijn wel meegenomen...

28-2-2020
13:19:50 7365522
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Makassarstraat 2020 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afval

23-4-2020
18:34:21

Toelichting melder: De bruine bakvoorgroen afval wordtal een aantal malen onregelmatig opgehaald7530214

Toelichting melder: KCC CdG, Melder geeft aan dat er voor vandaag 26-5-20 een grofvuil afspraak stond. Dit is niet opgehaalf volgens afspraak. De afspraak staat 
ook in het systeem, er is aangeboden hout en onderdelen van een oud bankje. Aanbied locatie is voor de woning op de stoep. Graag dit alsnog ophalen en 
terugkoppeling geven. Alvast bedankt.

26-5-2020
16:20:05 7624828

Toelichting melder: Dinsdag 26 mei niet volgens afspraak opgehaald. Op 26 mei en 27 mei telefonisch contact gehad over wanneer het opgehaald zou worden. 
Beide keren telefonisch toezegging dat het 27 mei nog zou worden opgehaald. Op 27 mei om 17.30 nog steeds niet opgehaald.

27-5-2020
17:33:43 7629386

22-6-2020
22:39:30

Toelichting melder:7712271
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03 Niet opgehaald afval

24-6-2020
18:49:47

Toelichting melder: Er ligt puin bij de nieuwe ondergrondse container.7720657

Toelichting melder: huisvuil zakken liggen eral 2 dagen 
tov Makassarstraat 18

22-12-2020 
15:31 51 8414934

Toelichting melder: Verzoek om het hondentoilet schoon te maken, poep op te ruimen. Door het warme weer stinkt het verschrikkelijk dn zorgt de stank voor 
overlast.

23-6-2020
12:25-44

10 Honden 7714243

Toelichting melder: KCC/EE Onduidelijk waar hondentoilet ophoudt en Speelweide begint. Graag duidelijker aangeven want hondenbezitters laten poep nu liggen. 
Hele speelweide ligt nu vol met poep. Graag opruimen.

5-8-2020
14:28:17 7854190
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10 Honden

Toelichting melder: Is het mogelijk dat er een duidelijk bord komt bij het honden speel veld over dat er een o pruim plicht geldt. Mensen laten de honden over het hele 
veld poepen en ruimen het niet op. Dit geeft stankoverlast.

4-11-2020
09:24:53 8135216

2-8-2020
19:28:15

12 Winkelwagens Toelichting melder: Albert Heijn winkelwagen gedumpt achter Muziekhuis Makassarstraat 847843418

3-8-2020
19:48:23

Toelichting melder: Er ligt hieral een aantal dagen een blauwe winkelwagen op straat. Kinderen spelen er mee.7847849

17 Klein chemisch afval 3-2-2020 
of gevaarlijk afval

Toelichting melder: Er zijn 2 asbest plantenbakken naast ons toegangshek gedumpt. 
Graag verwijderen aub728615210:56:45
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

3-7-2020
13:09:37

19 Anders nl Toelichting melder: Bouwafval lagt al een week op de stoep en gevaarlijk prikkeldraar los van de dakrand7750005

Toelichting melder: Losse bakstenen door kinderen uit de grond getrokken. Komt door niet af gemaakte werkzaamheden aan ondergrondse vuilcontainer. Kinderen 
spelenengooien met de stenen.

14-9-2020
10:50:19 7971068

06 Anders mbt bouw en 6-2-2020 
10:42:10

Toelichting melder:Bouw en wonen 7298887
wonen

9-2-2020
10:52:13

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Toelichting melder: Tegels verzakt.01 Trottoir 7305999
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Openbare 

ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir

20-5-2020
16:49:23

Toelichting melder: Inde Spinozaweg ter hoogte van de Spinozabrug valteengatonderde bestrating. Lijkt al eerder eens aangepakt.7610059

22-6-2020
18:31'31

Toelichting melder: Achtergebleven zand en stenen na opnieuw straten7711936

Toelichting melder: We hebben inde straat smalle stoepen en veel buren hebben bankjes, fietsen of scooters voor de deur staan. We hebben inde straat volgens 
eigen telling op het stuk Makassarstraat 65-95 8 parkeervergunningen en 14 parkeerplekken. Is het mogelijk een parkeerplek om te zetten in stoep zodat er meer 
ruimte is voor fiets parkeren en voetgangers? Voor nr 95 is een 'uitstulping', kan er nog zo een gemaakt worden? Zeker nu door plaatsen van container 
fietsparkeerplekken verloren zijn gegaan

24-6-2020
10:35:24 7717696

Toelichting melder: Tegels liggen scheef hoog/laag vanaf hoek makassarstraat 63 paramaribostraat 
Ongeveer 5 meter lang. Nadat deze stoep open is geweest op vrijdag 6 november.

9-11-2020
12:34:04 8149242
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Openbare 

ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir

Toelichting melder: Kcc; gs; De weg is hier laatst open gebroken , vanwege elektrische laad pal en, maar de tegels zijn schots en scheef teruggelegd. Het is nu best 
gevaarlijk om er over heen te lopen met bijv. een rollator.

16-11-2020
12:16:15 8178784

Toelichting melder: Na het schoonvegen van het spetterbadje wilde ik het ook nog schoonspoelen.
put toen geopend waar de hoofd kraan en de watermeter in zit. Bij het openen van de kraan merkte ikdatereenlekbijdeleidingzit vlak achter de watermeter. Om 
niet onnodig water te verspillen hebikdusde kraan meteen weer dichtgedaan. Het bad niet kunnen schoonspoelen. Hopelijk kan de leiding gerepareerd worden 
voordat het zomerseizoen echt gaat beginnen, want de kleine kinderen hebben veel pleziervan dit badje

12-5-2020
15:29:0905 Speelplaatsen 7583135

09 Bruggen, viaducten, 28-7-2020 
11:00:44

Toelichting melder: kcc gr: De lichten van de brug knipperen alsof de brug open gaat. Graag deze laten bekijken en actie ondernemen.7828271
tunnels

10-1-2020
10:27:44

Toelichting melder: KCC ZG: er staan hier 2 kerstbomen, die gister opgehaald zouden worden, zouden deze alsnog z.s.m. opgehaald kunnen worden.Overige 00 Kerstbomen 7218641

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Overige

Toelichting melder: Ditveld is sinds een paar maanden een honden losloopgebied (staat ookeen bord hiervoor) nu hebben ze helken geplaatst aan 3 van de 4 
kanten met aan twee overstaande zijden een deur. Nu is het zo dat aan de 4e kan een heg staat die niet aaneengesloten is met de hekken. Hierdoor kunnen honden 
alsnog de weg op. Ditis bij mij nu twee keer eerder gebeurd en het is hartstikke gevaarlijk. Ook bij de grote deur kunnen kleine re honden eronder door. Doe er 
alsjeblieft wat aan...

7-7-2020
23:19:43

08 Anders mbt 
Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

7763334

16-7-2020
18:45:06

Toelichting melder: Schommel defect. 1 van 2 bouten mist. Kan gevaarlijk zijn.7794371

24-7-2020
08:38:28

Toelichting melder: Het hekvan de hondenspeelweide kan niet meerdicht. Is kapot. Aan de kantvan de Spinoza brug7817254

Toelichting melder: Het honden los loopveld aan de makassrstraat. Prachtig dat het er is gekomen met de hekken! Helaas is de kant van de heg open. Nu weet ik dat 
er eerder een melding is geweest en als reactiw is gekomen dat het dicht moet groeien. Midden inde heg zitten ook verschillende gaten en de honden kunnen zich 
-ook als het 'dichtgeg roeit' is- er makkelijk langsheen. Ikheb ee nhondjeuithet bu itenlandenuit schrikknh ij opde vlucht slaan. Dit heeft voor gevaarlijke sitaties 
gezorgd

27-7-2020 
19:01 52 7826785

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 08 Anders mbt 

Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

Overige

14-9-2020
08:29:45

Toelichting melder: Recent is hier ondergrondse afvalcontainer geplaatst. Trottoirband en tegels daar rond omheen liggen nu los7970158

Toelichting melder: Door de aanwezigheid van de coffeeshop blijft deze plek een trekpleister voor groepsvorming en mensen die een jointje staan te draaien. Zeker 
door het mooie weer lijkt het drukte blijven, ik maak me zorgen betreft de corona verspreiding en de ophoping van mensen. Meerdere buren hebben dit gevoel en 
aangegeven aan plaatselijke beveiliging. Jeugd lijkt zich hier niks van aan te trekken.

19 Coronamaatregel 
afstand/groepsvorming 07:22:26

11-4-2020
7493231

Toelichting melder: Afgelopen 2 maanden rijden er in de buurt (Laan van Nieuw Guinea) voertuigen/motoren die erg veel lawaai maken, m.i. boven de geluidsnorm. 
Bovendien rijden ze veel te hard. Het lijken er ook steeds meer te worden. Geen idee of hier iets aan te doen is, maar een melding leek mij wel op zijn plaats.

27-5-2020
20:58:03

Overlast 02 Geluidsoverlast 7629593

Toelichting melder: De achterburen hebbenalenkeleureneen feestje met veels te hard geluid. De politie is ingelicht, maar ik wil dat ze gaan beseffen dat dit niet 
normaal is omdat het niet de eerste keer is dat dit gebeurd.

21-7-2020
09:02:22 7805067
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Overlast

Toelichting melder: Savonds veel stankoverlast door wat ik 
Denk houtkachels.

7-12-2020
22:46:13

17 Rookoverlast 8315942

10-12-2020
21:5755

Toelichting melder: Er wordt veel gestookt savonds en dat geeft overlast. Rook trekt naar binnen en geeft klachten. Erg vervelend en slapen is lastig in rook.8329724

Toelichting melder: Ikhebnetgebeld maar moest via deze siteeenmeldingdoendusbij deze, wij hebben hier twee hele grote bomen voor de deur staan die heel 
groot worden nu en heel erg uitvallen met geel spul geen idee wat het is. Wij kunnendanookniet lekker op het dak zitten wantje komt helemaal onder te zitten 
met dat spul en het dak ook, het ligt dan ookin de hele straatje kan dus niet lekker buiten zitten en koffie drinken want je zit helemaal onderende auto's ook. Ze 
worden dus ookte lang.

25-6-2020
12:11:17

Parken en groen 01 Bomen 
voorziening

7722495

6-7-2020
21:18:05

Toelichting melder: Er hangt veel dood hout in de bomen op het veld en boven de klim rekken waar veel kinderen spelen. Kan er gesnoeid worden?7758794
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Parken en groen 

voorziening

Toelichting melder: Overal grasaren, honden moeten regelmatig geopereerd worden of worden blind door deze nare kruipers. Overigens staan ze op heel veel 
plekken in oog in al, lombok, halve maan, Spinoza plantsoen enz. Svp ookeens de randen maaien. Dus weghalen bij hekjes, banken, bomen , lantaarnpalen, 
prullenbakken, putten en stoepranden. Elkjaar weer dezelfde ellende in Utrecht. In andere gemeentes nooit last van.

22-5-2020
10:25:38

03 Gras 7611783

Toelichting melder: Overal grasaren, honden moeten regelmatig geopereerd worden of worden blind door deze nare kruipers. Overigens staan ze op heel veel 
plekken in oog in al, lombok, halve maan, Spinoza plantsoen enz. Svp ookeens de randen maaien. Dus weghalen bij hekjes, banken, bomen , lantaarnpalen, 
prullenbakken, putten en stoepranden. Elkjaar weer dezelfde ellende in Utrecht. In andere gemeentes nooit last van.

22-5-2020
10:37'14 7611872

Toelichting melder: Hondentoilet en honden speel wei de worden sindserhekomheen is geplaatst intensiever gebruikt. Staan soms wel 5 hondenbezitters 
tegelijkertijd. Gevolg is dat grasveld inmiddels is veranderd in modderveld.
Kan dat weer gras worden?

29-11-2020
20:27-29 8269292

Toelichting melder: Voor onshuisiseen hondenuitlaatplek/speelweide.
Hier wordt heel veel gebruik van gemaakt. Echter wordt het veldje nooit schoongemaakt door de gemeente (en ook weinig door de hondenbezitters zelf). Het zou 
heel fijn zijn wanneer de gemeente structureel langs zou kunnen komen met zo'n 'stofzuigerwagentje', zodat de poep niet blijft liggen (en gaat stinken!)

07 Anders mbt parken 
en groenvoorziening

23-6-2020
11:37:06 7713848
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020

13-1-2020
14:24:14

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken Toelichting melder: Er is een bruin paaltje uitdegrond gereden.7225862

26-6-2020
11:13:33

Toelichting melder: Paaltje uit stoep gereden/ getrokken.verder onbekend.7726010

17-9-2020
08:55:04

Toelichting melder: Deur naar hondenspeelweide kapot.7982680

17-9-2020
08:57:09

Toelichting melder: Deurvan de hondenspeelweide kapot7982690
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken

9-11-2020
21:34:46

Toelichting melder: Graffiti op paaltjes en op recent geplaatste laadpaal8151477

29-11-2020
20:28:53

Toelichting melder: Paaltje ophoekvande straat ligt eruit8269295

Toelichting melder: KCC ZG: melder geeft aan dat de bezoekers van de coffeeshop vaak verkeerd parkeren en ook overal zo een beetje, melder wilt graag dat er 
meer handhaving komt om dit een beetje in orde te brengen, melder geeft aan dat het echt een chaos is.

14-2-2020
13:48:09

Verkeer 06 Overlast parkeren 7325552

Toelichting melder: KCC CdG, Melder geeft aan dat er al 4 dagen een voertuig voor de woning geparkeerd staat. Melder is aan het verhuizen en het voertuig staat in 
de weg. Omdat zij niet aan de contactgegevens vandeeigenaarkankomenviaonsenomdatniemandindebuurt  weet van wie het voertuig is, is er gevraagd vanuit 
melder of wij contact willen leggen met eigenaar of die het voertuig kan verplaatsen. Ikhebmeldkamergesprokendiegafaanhetvia deze manier door te geven, 
zodat men naar locatie kan gaan.

8-5-2020
11:01:13

7570844
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Verkeer 06 Overlast parkeren

14-11-2020
18:14:36

Toelichting melder: Bezoekers coffeeshop parkeren steeds op de voor electrische autos bedoelde parkeerplekken met niet electrische auto's.8175950

Toelichting melder: Kcc CdG, Melder geeft aan dat er een geparkeerde motor bijhemopde stoep staat voor de deur. Melder zegt dat het zijn voordeur blokkeert. Ik 
heb al aangegeven dat wij niet optreden tegen een geparkeerde motor op de stoep, maar volgens melder blokkeert hij zijn voordeur. Graag actie. Alvast bedankt.

19-11-2020
12:05:25 8210097

11-12-2020
19:56:15 Toelichting melder: Er staan zoals altijd rond 20:00 weer 2 autos onterecht op oplaadparkeerplaatsen geparkeerd om naar de coffeeshop te gaan8333821

Toelichting melder: S avonds laat veel geluidsoberlast van harde scheurende auto s.24-8-2020
20:38:01

13 Anders mbtverkeer 7909029
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2020 Verkeer 13 Anders mbtverkeer

Toelichting melder: Wij wonen inde Makassarstraat en parkeren onze auto hier ook. Inmiddels zit er voor de 5e keer schade op onze auto in een half jaar tijd. 
Mensen die deze schade veroorzaken hebben zich nog nooit gemeld. Wij draaien steeds voor de kosten op. Buren hebben dit ookal meerdere malen ervaren met 
hun auto. Er wordt hard gereden inde straat en vaak parkeren er bezoekers vandeEmmausof coffeeshop. Deze veroorzaken gevaarlijk rijgedrag (tegen verkeer in) 
en parkeren slecht. Wij ervaren veel overlast.

16-9-2020
22:05:52 7982357

Water en 
riolering

6-12-2020
21:00:17

Toelichting melder: Afvoerput op het het terrein van de NOIZ zit vol zand. Afwatering van hemelwater is niet mogelijk.04 Riolering 8308705

3-10-2021
11:56:10

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte container

00 Afval naast de Toelichting melder: Afval naast container. Deze zou 2 okt open gaan.2021 9334198
ondergrondse

4-10-2021
16:09:27

Toelichting melder: Nieuwe afvalcontainer is nog afgesloten. Maar er staan inmiddels al meerdere vuilniszakken naast9338702
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2021 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte container

00 Afval naast de
ondergrondse

16-10-2021
12:50:00

Toelichting melder: Vuilniszakken naast de container9378479

16-10-2021
12:51'25

01 Achtergelaten 
kliko's

Toelichting melder: Kliko vol en achtergelaten9378480

26-12-2021
00:31:27

Toelichting melder: Verdwaalde kliko. Staat hieralenkelewekenaande weg.9610061

29-3-2021
15:00:08

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Toelichting melder: Er staat hier op de stoep al een week een oud bankstel zonder dat het weggebracht wordt door de bewoner. Graag handhaven!8716372
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2021 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

7-6-2021
14:59:07

Toelichting melder: KCCek: Grofvuil /afval verkeerd aangeboden: afkomstig van woning nr 58940601

25-10-2021
20:50:01

Toelichting melder: liggen vuilniszakken, graag verwijderen.9407331

11-6-2021
14:31:56

02 Zwerfvuil Toelichting melder: Geaag prullenbak lege. Een extra prullenbak zou ook fijn zijn8959521

8-9-2021
13:54:22

Toelichting melder: Er ligt op het grasveld tegenover nr 39/41 een matras9256508
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2021 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

02 Zwerfvuil

Toelichting melder: KCCck:: mw meldt dat er een heleboel vuilniszaken en karton in de straat liggen vooral voor haar huisop2 bis.
Ze heeft de andere bewoners geïnformeerd over het feit dat ze zijn overgegaan op het nieuwe inzamelen, maar dat komt nog niet zo goed door. Graag spoedig 
ophalen.

27-10-2021
12:01:22 9413512

12-2-2021
19:18:03

03 Niet opgehaald afval Toelichting melder: Het restafval is vrijdag niet opgehaald terwijl de vuilniswagen wel langs reed8569761

Toelichting melder: Afval is niet opgehaald op de afgesproken dag (vandaag 12-02-2021) afval is geheel volgens de regels netjes voor 08-00 uur buiten gezet, op 
meerdere plaatsen in de straat staat nog afvaal welke ook niet opgehaald is.

12-2-2021
19:23:08 8569762

12-2-2021
19:48:21

Toelichting melder: Afval vandaag niet opgehaald, vuilnisauto wel langsgereden.8569775
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Makassarstraat 2021 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afval

Toelichting melder: KCC TM: Grofvuil afspraak dinsdag 13-4. Vuilnisauto is door de straat gereden maar heeft de 4 stoeltjes niet meegenomen. Deze stonden om 
07:15 uur buiten. Melding op dinsdag 13-4 om 09:21 uur.
Melding is afgehandeld, zie notitie.

13-4-2021
09:29:34 8761017

Toelichting melder: Beste gemeente, wij kregen een brief met de melding dat groenafval voortaan op dinsdag opgehaald wordt (ipv donderdag). Op dinsdag 12 
oktober zijn de kliko's in onze straat niet geleegd. Is er iets misgegaan?
Met vriendelijke groet, de bewoners

14-10-2021
14:54:52 9373497

Toelichting melder: GFT ophalen. Vaak benikdeenigeinde straat diedeGFTbakaande straat zet.
Nu isdeophaaldag verplaatst, prima. Maar alweer ismijnemmerniet geleegd.
Dit is bijna in de helft! van de weken het geval, ik vermoed dat ze mijn bak overslaan omdat ik de enige ben. Fleel irritant. En vies natuurlijk om dit afval zo lang niet 
op te halen. Misschien kunt u de ophalers hierop wijzen?

19-10-2021
18:13:33 9388723

27-10-2021
14:35:13 Toelichting melder: Er ligt vuilniszakken op straat.9414656
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Makassarstraat 2021 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

07 Ondergrondse 
container vol

13-11-2021
11:10:21

Toelichting melder: Container gaat niet meer open9471224

08 Ondergrondse 
container kapot

24-10-2021
16:12:57

Toelichting melder: Ondergrondse container gaat niet open, hij opent maar je kan hem niet helemaal open om je zal erin te doen.9402544

Toelichting melder: Hallo goeden morgen ik vraag voor deze vrauw toeslagen help prijs voor geboren 59 end ziek 648545294 valid to 15.10.2019. Valide adres 
sveti knqz boris 27 a vh b

10-1-2021
11:58:18

09 Prullenbakken 8464571

20-2-2021
13:19:36

Toelichting melder:8592709
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Makassarstraat 2021 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

09 Prullenbakken

8-5-2021
13:32:00

Toelichting melder: Staat al een week een witte vuilniszak naast de prullenbak. Nu ook een dode boom/struik8845160

29-10-2021
19:15:11

Toelichting melder: Ondergrondse container gaat niet meer open, door klem zitten kartonnen doos9424446

Toelichting melder: Het honden los loopveld is een enorm blubberveld geworden. Voor mensen is dit naast smerige schoenen ook een onveilige situatie. Is het 
mogelijkom een aantal looptegels te plaatsen en opnieuw gras in te zaaien?

24-12-2021
11:23:49 9608122

1-5-2021
11:36:38

Toelichting melder: Roestige halve fiets/ winkelwagentje ws. Opgevist uit t water en niet meegenomen, er liggen ook veel roests nippers.19 Anders nl 8822951
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vervuiling 
openbare ruimte

19 Anders nl

Toelichting melder: in de Paramaribostraat ter hoogte van de brandgang staat al ruim 2 weken een vuilcontainer en een grote bergzand.dienemenruim2 
parkeerplaatsen in. in de twee weken dat het er staat is er geen activiteit geweest om dit te verwijderen.

10-5-2021
10:11:20 8847099

Toelichting melder: al ruim drie weken staat op een parkeerplek in de Makassarstraat naast de Muziekschool een verouderde aanhangwagen met leeggelopen 
rubberboot, gaarne deze verwijderen.

27-5-2021
16:23:59 8905244

16-10-2021
12:53:02

Toelichting melder: Stankoverlast van ondergrondse container9378481

Toelichting melder: Witte fiets zonder slot gevonden opdegrond achter muziekhuis. Heb deze in fietsenrek geplaatst. Kan deze fiets worden opgehaald door 
fietsendepot?

25-10-2021
10:08:25 9403573
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Makassarstraat 2021

06 Anders mbt bouw en 25-5-2021 
11:40:04

Toelichting melder: De regenpijp afvoer van de woning (daken gevel) is niet goed aangesloten en komt op de stoep. Gratis douche voor voorbijgangers...Bouw en wonen 8894266
wonen

11-10-2021
15:12:05

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Toelichting melder: Het geluid van het wegdek van spinozabrug gek word je ervan vooral inde avond en nacht vooral vanaf lessing laan naar vleuten se weg gedeelte03 Rijweg 9361889

Toelichting melder: Fietstunneltje onder de Spinozaweg door is niet geveegd en/of gestrooid. Zit weliswaar niet in strooiroute (vreemd genoeg) maar is wel 
doorgaande hoofdfietsroute.

9-2-2021
12:15:19

04 Fietspad 8557564

20-8-2021
00:41:31

Toelichting melder: Verlichting in de fietstunnel onder de brug doet het niet9198268
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ruimten, wegen, 
speelplaatsen

5-2-2021
12:55:48

05 Speelplaatsen Toelichting melder: Er is een schommel weg8548990

Toelichting melder: Bij het snoeien van de bomen isdeaanplantaande Keulsekade flink beschadigd door het plaatsen van het snoei afval in de struiken ter hoogte 
van nr 352

16-9-2021
08:52:52 9279594

Toelichting melder: Graag de borden „hondentoilet" verwijderen en een eentje met „opruimplicht" aan toevoegen. De combinatie van een losloopgebied en 
hondentoilet is erg ongelukkig. Een andere optie zou een duidelijke hoek voor de hondentoilet aan wijzen.

19-6-2021
16:48:39

06 Verkeersborden en 
straatnaamborden

8984294

8-8-2021
Toelichting melder: Iemand heeft tegen het verkeersbord waarop de rijrichting wordt aangeduid, aangereden. Verkeersbord staat behoorlijk scheef.916225012:10:17
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Makassarstraat 2021

Toelichting melder: goedendag, ter hoogte van makassarstraat 71 en 83 hangt teveel begroel Ing om het verlichting sa rmatuur, waardoor een groot gedeelte van 
de straat niet goed verlicht is in de avond en nachtelijke uren. kunnen er wat takken gesnoeid worden om mee r licht inde straat te krijgen?

27-7-2021
13:28:59

Overige Overige 9124553

29-10-2021
19:17:46

Toelichting melder: Ondergrondse container zit verstopt, door klem zitten kartonnen doos9424451

9-1-2021
09:44:02

08 Anders mbt 
Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

Toelichting melder: Veel overlast van haardvuur in deze wijk. Savonds ramen en deuren dicht en dat helpt nog niet.8463423

Toelichting melder: Stedin heeft de straat opengebrokenenin het grasveld gegraven ivm aanleg van een gasleiding. Zij hebben daarbij het grasveld vernield, en de 
stoepbanden voor huisnummer 105 niet goed teruggelegd, de stoep isdaardanookaanhet verzakken.

18-1-2021
15:42:40 8491686
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Makassarstraat 2021 08 Anders mbt 

Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

Overige

29-11-2021
11:26:15

Toelichting melder: kcc: ap melder geeft aan dat de verlichting summier is, kan dit wat versterkt worden9519118

19-10-2021
20:16:30

Overlast 00 Vuurwerkoverlast Toelichting melder: Harde knallen rondom de ka naai weg indebuurtvande fietstunnel onder de spinozabrug9388903

19-10-2021
20:17:13

Toelichting melder: Vuurwerk wordt afgestoken inde fietstunnel9388904

6-11-2021
14:56:47

Toelichting melder: Heel hard illegaal knalvuurwerk9449100
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Makassarstraat 2021 Overlast 00 Vuurwerkoverlast

Toelichting melder: In de omgeving G roene weg/Ma kassa rstraat wordt flink vuurwerk afgestoken dooreen groep jongeren. Flinke knallen ook onder ons 
slaapkamerraam.

30-12-2021
22:53:08 9626200

20-3-2021
12:42:01

02 Geluidsoverlast Toelichting melder:8689790

Toelichting melder: H et isbij de gemeente bekend dat er rondom sl ui zencomplex Keulsekade overlast is voor de buurtbewoners. Er is nu echter ook enorm harde 
muziek bijgekomen.

18-6-2021
17:11:10 8983386

Toelichting melder: Overlast door buurman die hout stookt. Meerdere malen geprobeerd tot een oplossing te komen, maar helaas werkt dit niet. Lucht komt bij mij 
naar binnen en er wordt dd. 03-05-21 nog steeds gestookt. Ik ben het behoorlijk zat en kan niet normaal mijn ramen openen om te luchten. Ik weet dat meerdere 
personen in deze wijker last van hebben. Aub, ga bij hem langs en vraag of hij aub stopt! Floutkachels in de stad kan gewoon echt niet meer.

4-5-2021
09:12:2617 Rookoverlast 8830509
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Makassarstraat 2021 Overlast

20-3-2021
12:48:13

Toelichting melder:19 Coronamaatregel 8689797

Toelichting melder: Op aangegeven locatie staan 2 dode bomen, de bomen zijn al geruime tijd dood.

19-4-2021
14:10:52

De bomen staan langs een fietspad en het risico op vallende takken (of wellicht de gehele boom) op het fietspad wordt steeds groter.Parken en groen 01 Bomen 
voorziening

8782499

Graag hier gepaste aandacht voor.

Toelichting melder: Op het hondenveld staat een boom. Daar hangt een afgewaaide grote tak(l,5 meter!) los tussen de takken. Met een harde wind zou deze naar 
beneden kunnen vallen. Gevaarlijk!

21-4-2021 
15:37-33 8792239

28-8-2021
12:33:03

Toelichting melder: Misschien dat er iemand kan komen kijken. Breken iedere week spontaan stukken af. Spelen heel veel kinderen op het veld.9222431
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Makassarstraat 2021 Parken en groen 01 Bomen 

voorziening

Toelichting melder: Dit weekend weer een flink tak naar beneden gekomen thv nr 33. Deze zat vol dood hout, enerhangt veel meer dood hout inde bomen. Twee 
grote zorgen: 1. Ik vrees dat dit een keer misgaat terwijl er kinderen aan het spelen zijn. 2. De 3 bomen zijn de afgelopen ja ren fors gegroeid, zitten elkaar inde weg 
en hangen bijna tot aan de huizen. Als er een keer een forse storm komt is de schade aan huizen en auto's waarschijnlijk niet te overzien. Graag aandacht voor groot 
onderhoud in het hele park.

1-9-2021
08:29:48 9233025

Toelichting melder: We hebbenopde Makassarstraat erg last van lindebladluis in onze Lindebomen. Dit zorgt inmiddels voor enorme overlast op geparkeerde 
auto's en kozijnen van kleverige vloeistof.

25-9-2021
11:08:00 9309518

Toelichting melder: Vorige week maandag zijn de bomen gesnoeid, superfijn, dank daarvoor! Nu ligt alleen het snoeiafval al anderhalve week in het park en wordt 
ditdoordevele buurtkatten inmiddels gebruikt als toilet. Wanneer wordt het afval opgehaald?

23-9-2021
12:35:1602 Bomenkap 9303087

Toelichting melder: Hondenuitlaatveld is modder/zandvlakte geworden, bijna geen gras meer door intensief gebruik. Misschien nieuwe grasmat? Recent nav 
werkzaamheden Stedin nog een van de laatste stukjes gras omgespit

29-1-2021
19:02:38

03 Gras 8528626
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Makassarstraat 2021 Parken en groen 03 Gras 

voorziening

Toelichting melder: Het honden speel veld is een blubberveld geworden. Er is nauwelijks sprake van gras. Naast smerige schoenen levert dit een onveilige situatie 
voor mensen.
Is het mogelijk om een aantal looptegels te plaatsen en in het voorjaar opnieuw gras in te zaaien?

24-12-2021
11:28:20 9608151

07 Anders mbt parken 
en groenvoorziening

8-9-2021
19:51'24

Toelichting melder: Hi, the railailalong the pa rkhas separated snd the connecting pieces are missing. PI ease send someone to straighten it out. Thankyou9257765

15-3-2021
12:38:05

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken Toelichting melder: Er is een verkiezingsbord vastgemaakt aan lantarenpaal8670986

Toelichting melder: In Utrecht worden zwarte paaltjes gebruikt (om de weg/de stoep af te bakenen). Deze paaltjes zijn niet lang genoeg om als automobilist vanuit 
de auto te zien bijv met parkeren, ik heb veel gehoord dat men de auto met parkeren tegen zo'n paaltje beschadigt. Dit paaltje is laatst omver gereden. Nu weer 
provisorisch terug geplaatst. Waarom gebruikt de gemeente geen langere palen dieje als bestuurder vanuit de auto kuntzien?

3-6-2021
10:53:24 8927698
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Makassarstraat 2021 Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken

20-7-2021
13:04:51

Toelichting melder: Lage hekken om grasveld kapot gereden, waarschijnlijk door auto.9100786

Toelichting melder: De toegangshekken aan beide kanten van hethondeniosloopgebied hebben een veel te groot gat tussen heken bodem. Veel honden die daar 
gemakkelijktussendoor passen en ertussenuit kunnen gaan. Graag z.s.m. aanpassen a.u.b.

1-10-2021
12:58:27 9331354

Toelichting melder: KCC ALE: er staat al de hele ochtend een auto geparkeerd op de laad enos plek. Mrkan nudusnietladenen lossen. Kenteken 
busje

Rood12-5-2021
13:48:28Verkeer 06 Overlast parkeren 8857867

02 Wateroverlast 
buiten de woning

Water en 
riolering

22-5-2021
18:47'45

Toelichting melder: De regenpijp afvoer van de woning (daken gevel) is niet goed aangesloten en komt op de stoep. Gratis douche voor voorbijgangers...8890488
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Makassarstraat

00 Afval naast de
ondergrondse
container

1-3-2022
08:45:47

Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

2022 9820746

01 Verkeerd 
aangeboden afval

11-2-2022
11:37'22

KCC MH: Melder meldt dat op het perkje nabij ondergrondse container een trampoline staat. Deze trampoline is niet meer te gebruiken. Kunt u deze ophalen. BVD!9765042

11-4-2022
14:14:17

winkelwagentje en kapotte tuinbankachtergelaten02 Zwerfvuil 9960937

KCC FL gft (kleine bak mmet handgreep) niet geleegd vandaag3 bakken in de straat zijn niet geleegd, deze stonden wel langs de weg aangeboden, met de deksel 
dicht.Graag contact opnemen met bewoner, alvast bedankt!

12-7-2022
12:411903 Niet opgehaald afval 10263713
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

4-3-2022
21:58:04

07 Ondergrondse 
container vol

De container is waarschijnlijk niet vol maar verstopt. De rol klep gaat niet meer open en er zit vermoedelijk een zak klem.9836299

18-4-2022
18:42:43 9982018

21-4-2022
12:44:39 Vuilniscontainer zit verstopt9994027

26-3-2022
16:31:06

08 Ondergrondse 
container kapot

De afvalcontainer op de Makassarstraat zit klem, klep opent niet meer volledig9909717
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

08 Ondergrondse 
container kapot

18-4-2022
19:56:15

De vuilcontainer werkt niet. Het is alsof er iets klemt waardoor de bak niet open gaat9982087

6-5-2022
12:56:00

Klep gaat niet ver genoeg open10041132

2-7-2022
22:46:13

09 Prullenbakken Graag prullenbak legen.10231491

3-7-2022
21:06:11

Graag prullenbak legen. Graag plaatsen van een extra prullenbak. Het grasveld wordt intensief gebruikt. Een 2de prullenbak is zeer wenselijk10232350
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022 Afval en 

vervuiling 
openbare ruimte

Mensen laten continu hun hond poepen zonder het op te ruimen, op het veldje voor het fietstunneltje. Met de lente in aantocht en dan weer veel spelende kinderen 
is dit zeer onwenselijk. Graag handhaven / bordjes oid.

16-3-2022
14:40:50

10 Honden 9874206

KCC/Mai 1/15-03-2022 om 16:ll/Bij ons in de straat is een hondenuitlaatveld. Helaas laten veel eigenaren de honden op allerlei andere grasveldjes en de speeltuin 
inde straat poepen. Veel mensen vinden het honden uitlaatveld te vies omdat veel poep niet wordt opgeruimd. Nu zijn de speelvelden van de kinderen ook 
uitlaatveldjes geworden. Ikzou de gemeente dan ook willen vragen om meer bordjes waarbij bepaalde grasvelden verboden voor honden worden verklaard of 
verboden om honden te laten poepen.

18-3-2022
14:17'36 9884341

Er staat naast de afvalcontainer een winkelwagentje van de nettorama. Op 24 januari gebeld met supermarkt, ze zouden het komen ophalen maar is helaas niet 
gedaan

24-1-2022
22:45:58

12 Winkelwagens 9704691

12-7-2022
11:14:33

Container stinkt enorm. Is binnen te ruiken.19 Anders nl 10263049
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022

03 Huisvesting en/of 
bewoning

13-6-2022
11:52:28

Bestaat vermoeden van illegale vakantieverhuur. Er is daarvan ook behoorlijk overlast.Bouw en wonen 10161192

Waarom wordt, zelfs na vriendelijk verzoek, dit stukje stoep meerdere malen niet bladvrij gemaakt. Ookgisteren, 27 januari, worden wel rondjes gedraaid op het 
plein, maar openbare stoep met trapje wordt overgeslagen

27-1-2022
16:54:40

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir 9717208

KCC:JN: Er is vandaag een laad paal geplaatst, demensendiedathebbengedaanhebbende stoeptegels niet zo netjes teruggeplaatst waarbij er een aantal tegels 
kapot zijn gegaan er een kuil is ontstaan voor de voordeur en een bult. Betreft zo'n 20 tegels. Zie notities voor de precieze locatie. Graag repareren.

4-4-2022
15:26:52 9938727

2wekengeledenisde stoep open geweest voor aanleg elektrische laad paal. na het dichtgooien Iiggenermeerdan25 tegels Schots en scheef, regelmatig struikelt 
men hier over.

19-4-2022
13:40:29 9985092
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022 Openbare 

ruimten, wegen, 
speelplaatsen

02 Openbare 
verlichting defect

24-4-2022
12:00:22

Paalnummer: 12; Paal type: 6AKP; Voeding: 3531A-4; ld: 60443;10002124

22-2-2022
09:52:09

Water blijft staat in fietstunnel onder Spinozaweg na hevige regenval04 Fietspad 9797679

09 Bruggen, viaducten, 5-1-2022 
20:08:46

Grafitti in de spinoza fietstunnel9644615
tunnels

21-2-2022
15:28:32

AUTOMAAT_NR: 313122;11 Parkeerautomaten 9795655
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022

Op de website van de gemeente staat dat kerstbomen in onze buurt op dinsdag 11 januari worden opgehaald. Ik heb de boom inde avond van 10 januari buiten 
gezet. De bomen in onze straat (ook in de buurt) staan er nog. Het zou goed zijn als ze gewoon opgehaald worden, zoals de gemeente in feite heeft laten weten.

11-1-2022
20:47:05

00 KerstbomenOverige 9663011

12-1-2022
09:08:58

kcc/ee 12/11 9.05 De kerstbomen zijn gisteren niet opgehaald in de Makassarstraat en Laan van Nieuw Guinea. Graag alsnog ophalen.9663416

Waarom worden de kerstbomen niet opgehaald. Het trekt ook steeds meer ander vuil aan. Om maar niet te spreken van de wekelijkse vuilniszakken die velen nog 
buiten de deur zetten. Voornamelijk door studenten die ongeadresseerde post weggooien. Gewoon zakken openmaken en boetes uitdelen!!!!!!

18-1-2022
08:38:57 9682588

24-1-2022
22:43:14

Er liggen naast de afvalcontainer vier kerstbomen9704690
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022 00 KerstbomenOverige

Door dehelewijkliggenernog tientallen kerstbomen. Inde makassarstraat achter de vuilcontainer, maar ook op het haroekoeplein wordt de berg steeds groter, 
wat ook aner afval aantrekt. De handhaving en boa's zien die rommel toch ook liggen? Of is dat hetzelfde als met dieluidieindie karretjes rondrijden dat ze daar 
geen opdracht voor gehad hebben? Ze zijn toch van gemeentereiniging? Dat behoort dus ook bij hun taak om andere rommel op te ruimen.

27-1-2022
09:18:36 9713582

Begin januari is de wijk overgeslagen met ophalen va nde kerstbomen. Een aantal zwervende bomen liggen nu uit te drogen achter de ondergrondse 
huisvuilcontainer. Kunnen deze alsnog worden opgehaald?

1-2-2022
22:39:29 9731649

Toelichting melder: In mijn vorige mail (nr 9651372) vroeg ik of er een pad kan komen op het honden veldje. Ik krijg als antwoord dat ervoor de zomer opnieuw 
wordt ingezaaid. Ik vraag om een pad zodat je niet tot aanjeenkelsindeblubber staat. Al is het een pad van hout snippers, maar iets om niet zo vreselijk vies te 
worden.
Met vriendelijke groet,

10-1-2022
14:22:20

08 Anders mbt 
Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

9657173

Er staat zo'n huurscooter geparkeerd voor de afvalcontainer. Deze blokkeert de toegang tot de afvalcontainer deels. Vanmiddag toezichthouders die hier in de 
straat liepen over gesproken. Op hun advies geef ik het via deze weg door aan VTH TOR. Er staan daar ook regelmatig fietsen, die verplaats ik zelf dan wel naar het 
fietsenrek, maar met zo'n scooter lukt dat niet

23-2-2022
17:17:58 9805417
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022 08 Anders mbt 

Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

Overige

Er staat sinds dinsdag lmaart een camper geparkeerd. Deze is groot, gaat niet van zijn pieken belemmerd het zicht. Hetislastigomdeplekernaast goed in te 
draaien. Bovendien mag de camper nietlangerdandriedagenopdeopenbare weg staan. Deze hoort in een stalling.

5-3-2022
11:11:58 9836550

Overlast van hondenpoep. Ondanks het hondenveid hiernaast, kiezen hondeneigenaren erveelvuldig voorom honden hieren in de speeltuin te laten poepen en het 
niet op te ruimen. Dit geeft overlast. Met name omdat er ook kinderen spelen. Zou de gemeente verbodsborden kunnen plaatsen dat het verboden is voor honden of 
verboden honden te laten poepen?

15-3-2022
16:17'16 9870586

Sinds kort staat ervoor dedeurvan nr 9-11 een kliko vastgemaakt aan het fietsenrek met een fiets ketting. Dit lijkt me niet de bedoeling; bovendien is er al weinig 
ruimte inde straat om fietsen kwijt te kunnen. (Wellicht kunt u daar ook melding van doen en hopelijk een extra fietsenrek plaatsen?)Hartel ijk dank alvast voor uw 
moeite!

17-5-2022
15:54:55 10080205

Fiets en scooter van Tier staan op de stoep op de hoek Makassarstraat 63-paramaribostraat.Er staan fiets rekken aan de overkant enopdehoek 
paramaribostraat-minahassastraat. Zodat buurtbewoners geen overlast hebben van fietsen/scooters oude stoep voor de deur.

28-5-2022
18:26:37 10115234
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022 Overige

22-5-2022
20:47:03

Tier scooter geparkeerd op auto parkeerplaats voor electrisch auto. Al meerdere malen is een scooter van Tier op deze parkeerplaats gezet.11 Overige 10095443

Ter hoogte van de makassarstraat 7 staat tegen de lantaarnpaal twee fietsen vastgeketend . Het belemmert parkeren voor de auto's. De fietsen staat er een paar 
maanden.

10-7-2022
22:33:04

10256626

Goedemorgen, Het fietsenrek voor dedeurvan nummer9 staat steeds vol. Er staan veel fietsen die nooit worden gebruikt (met lege banden etc.) ennemende 
ruimte in van de al beperkte plaatsen om fietsen kwijt te kunnen. Twee oplossingsrichtingen:- Kan er een keer een opruiming van fietsen worden gedaan? - Kan er in 
deze straat wellicht een tweede fietsenrek worden geplaatst?Dank alvast!

25-7-2022
10:57:54 10300354

Zeer regelmatig staan er fietsen voor de ondergrondse afvalcontainer geplaatst zodat men niet bij de klep kan komen. Vanmorgen zelfs een Deel scooter die het 
on moge lijk maakte het vuil in de container te gooien. Maakt een vrije ruimte om de container met een wit kruis dat men daar niets kan/mag plaatsen. Sinds de 
komst van de ondergrondse container is het een te rug kerend probleem.

23-2-2022
10:48:12Overlast 15 Anders mbt overlast 9802459
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022

5-1-2022
15:24:15

Parken en groen 01 Bomen 
voorziening

Er hangt een grote losse tak in de boom die bij een windvlaag los kan komen, gevaarlijke situatie.9643797

op de Makassarstraat tegenover huisnrs 55-57 staat half op het terrein van het Muziekhuis een wilde krul wilg vol in blad. aangezien ik de bestrating naast de boom 
steeds verder omhoog zie komen vrees ik dat hij zeer SPOEDIG gesnoeid moet worden wil hij niet bij de volgende storm op het parkeerterrein van het muziekhuis 
terecht komen, de kans bestaat dat ook de lantarenpaal naast de boom omgaat, hopelijk dan niet over de voor mijn deur geparkeerde auto.

7-4-2022
19:32:08 9952832

Maak de honden speel wei de helemaal dicht! Honden ontsnappen dat zou niet mogen gebeuren! En kom niet met "het moet nog groeien" bullshit dan moeten jullie 
het ook niet te laag afsnoeien!

27-1-2022
17:45:0202 Struiken en perken 9717347

7-1-2022
14:39:40

Toelichting melder: Het honden veld is zo blubberig. Kan er niet een pad gemaakt worden zodat de baasjes niet zo vies worden.03 Gras 9651372
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Makassarstraat 2022 Parken en groen 03 Gras 

voorziening

Honden uitlaat veld wordt intensief gebruikt. Daardoor is het steeds meer een honden uit laat zandvlakte dan een grasveld ge worden. Is het een optie dat hier nieuw 
gras wordt ingezaaid en dit kan worden onderhouden?

23-2-2022
17:21:07 9805428

hondenveldje ligt er bijzonder onverzorgd uit. Meer modderpoel/zandvlakte dan gras. Al regelmatig toegezegd dat er nieuw gras zou worden ingezaaid. Laatste 
belofte was dat dit eind maart zou gebeuren. Tot op heden niet gebeurd. Wanneer gaat hier iets aan gedaan worden?

07 Anders mbt parken 
en groenvoorziening

9-4-2022
10:15'58 9956681

7-6-2022
22:54:32

fietsenrekken staan constant vol met dezelfde fietsen en wrakken, svp stickeren/verwijderenStraatmeubilair 02 Fietsenrekken 10145586

07 Anders mbt 
straatmeubilair

12-3-2022
17:22:12

Aan sokkel van beeld op de spinozabrug is een verkiezingsposter/bord vastgemaakt met tape9860213
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Makassarstraat 2022

02 Verkeersborden en 
straatnaamborden

28-3-2022
14:19:08

Verkeer Aantal verkeersborden inde straat staan scheef en zijn vies en niet goed leesbaar.9914117

9-4-2022
10:12:28

10 Overlast van 
(brom-)fiets parkeren

huurscooter staat hier regelmatig hinderlijk geparkeerd. Vanochtend half op de weg9956678

Fiets op auto gevallen veel oude fietsen en fietsen buiten rekken direct voor parkeerplaatsen. Graag strenger fietsen verwijderen die verkeerd staan of weesfiets 
zijn.

15-5-2022
14:13:13 10070719

13-7-2022
11:45:26

KCC-MdJ: 2 mountainbikes staan hinderlijkaan de lantaarnpaal.10267399
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Makassarstraat 2022 Verkeer

11-1-2022
15:24:21

Verkeerssituatie13 Anders mbtverkeer 9662001

05 Anders mbt water 
en riolering

Water en 
riolering

20-5-2022
07:34:39

regenwater blijft staan in de fietstunnel onder de spinozaweg10089627

2-2-2014
13:20:12

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Koelkast op stoep.Otterstraat 2014 1748546

16-2-2014
14:10:56

kachel of cv ketel gedumptoptrottoirtegen muur otterstraat 35bis1779732

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2014

17-2-2014
09:23:42

heeft een afzuigkap buiten gezet op zaterdag.Meneer van nrl1780331

17-2-2014
10:55'59

correctie in zaak 17803311780843

10-6-2014
16:11:59

2 zakken snoeiafval aangeboden2029493

7-8-2014
16:15:15

Er ligt een matras gedumptopde parkeerplaats al twee dagen.2171591
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2014

Grofvuil bestaande uit 
1 x Matras

9-8-2014
11:15:02 2174610

15-8-2014
08:39:26

er is een koelkast neergezet op straat. er was gisteren een grofvuil afspraak gemaakt en alles is meegenomen behalve koelkast2188605

Koelkast op straat. Miscommunciatie over eerdere melding hiervan (2188605). Gaat niet om grofvuil afspraak melder (zoals ingesproken voicemail door dhr.18-8-2014
16:57:15 2195097 maar illegaal geplaatste koelkast.

20-8-2014
16:26:50

koelkast2201689
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2014

21-8-2014
20:16:59

grote koelkast2205410

31-3-2014
17:31:47

02 Zwerfvuil Zand opvegen van trottoir naast Otterst 35 t.o Otterstr 2-4. Niet onder struik vegen svp.1880016

9-5-2014
16:05:23

2 grijze rolcontainers staan vanaf gisteren ochtend buiten van SSH studentenflat1966095

24-4-2014
10:24:47

03 Niet opgehaald afval Gft-bak van meneer en ook van een andere bewoner niet opgehaald. Verzoek in het vervolg beter op te letten.1932465
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2014

Volgens de gemeente staat de afspraak voor 8 mei niet in het systeem en zijn ze niet geweest, maar ik heb wel een bevestiging ontvangen per mail. Zou de 
gemeente alsnog zsm hetafval kunnen ophalen?

8-5-2014
17:54:41 1963959

20-10-2014
12:44:54

Er is zak blijven staan2348982

27-8-2014
10:18:50

Op locatie t.o. nr.44 is de prullenbak overvol en er ligt veel afval naast, gemeld door THOR (coII. 1607).09 Prullenbakken 2216963

28-8-2014
13:27:39

Volle prullenbaken vuil ernaast.2221382
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2014

3-5-2014
09:03:33

Op ons woonhuis aan de Otterstraat^ wordt regelmatig graffiti gespoten. Dit zouden wij graag laten verwijderen met de actie 'graffiti, mooi geweest'.13 Graffiti 1953255

20-2-2014
22:53:31

staat al 2 weken een afval/bouw container voor de deur. Ook in het weekend.19 Anders nl 1791718

25-3-2014
08:49:07

In de Otterstraat staat al heel lang een oude motorfiets, die fors olie lekt op straat.1864417

03 Huisvesting en/of 
bewoning

Studentenverhuur boven onze woning. Eerder is de gemeente al geweest en toen woonde er 7 studenten, welke zijn teruggebracht naar 4. Nu weer 6 studenten, en 
we denken dat er maar 4 ingeschreven staan.

4-11-2014
18:13:57Bouw en wonen 2386803
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat 2014

27-1-2014
15:25:08

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

stoep komt omhoog bij de boom. Bijdeblauwedeur01 Trottoir 1735393

21-3-2014
10:35'16

02 Openbare 
verlichting defect

Mastnr. 506, thv parkeerhek Otterstraat, schuin achter A'damsestraatweg 41 is defect.1857779

6-4-2014
17:51:59

In de Otterstraat (116 e.o.) blijft de straatverlichting de gehele dag branden.1893234

7-4-2014
15:34:12

Lichtmasten op loc. branden al meerdere dagen continu.1896362
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Otterstraat 2014

23-1-2014
13:42:38

Bij blauwe deur liggen stenen omhoog05 Speelplaatsen 1727833

16-12-2014
20:03:28

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken Op de parkeerplaats achter deAldi,aande Otterstraat, is een paaltje op de hoek omvergereden. Het paaltje staat scheef en er is een steen losgekomen2484657

4-4-2014
13:18:59

Straatlantaarns in de Otterstraat branden ookoverdag, zonde van de energie dus!!07 Anders nl 1891402

29-5-2014
20:27:47

De laad- en losplaatsen voor mijn woonkamer (24 uur per dag 7 dagen per week) en de stoepen stonden vol.Verkeer 06 Overlast parkeren 2007969
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat 2014

Water en 
riolering

17-7-2014
10:02:38

Riool verstopt. Loodgieter is langsgeweest.02 Riolering 2118134

23-1-2015
09:40:58

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

kattenmand, vuilniszak met autoveigen2015 2562194

26-1-2015
16:04:23 In de Otterstraat liggen bij de ondergrondse containers nog steeds kerstbomen.2568412

12-6-2015
12:43:46

Sinds maandag ligt er een tuinstoel met tafel op straat, graag verwijderen.2858684
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2015

15-6-2015
10:52:01

illegale dump grofvuil, hoort bij ottertstraat 50 aan de achteruitgang2861888

Een week lang ligt er al een tuinstoel + tafel op straat. ZSM weg laten halen. Melding is al een keer gedaan onder 2858684, melding is gesloten er zou niets meer 
liggen. Dit is echter wel het geval.

16-6-2015
13:03:52 2867536

Otterstraat 45bis heeft twintig-tal vuilniszakken 3 dagen te vroeg aangeboden, die in de warmte op straat gelegen hebben. Tussentijds paar open gegaan, 
waardoor er nu allemaal rotzooi op straat ligt.

13-7-2015
13:01:33 2943319

22-7-2015
08:55:13

opde hoekbij Otterstraat 35bis: illegale dumping bruinieren tweezitsbank2964585
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2015

30-7-2015
16:55:15

bank en matras gedumpt ter hoogte van otterstraat 22985291

Bij de milieu punt zijn lege dozen achtergelaten graag snel verwijderen a.u.b. 
Melding is doorgegeven door toezicht en handhaving.

8-9-2015
17:09:07 3071189

17-9-2015
14:01:55

Er staat een bureaustoel op straat, graag verwijderen.3092716

melding geconstateerd door Toezicht en Handhaving Thor.
ligt illegaal gedumpt grofvuil bestaande uit een 2 persoonsmatras.

21-10-2015
20:19:27 3169201
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2015

1 matras geen dader.
Melding is doorgegeven door toezicht en handhaving

26-10-2015
10:00:07 3176859

26-10-2015
10:29:07 matras3177033

13-11-2015
17:04:15 er is huisvuil gedumpt .graag zsm ophalen3227735

13-7-2015
12:19:11

02 Zwerfvuil Lege blikjes, schoenen, kleding etc etc2943054
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

02 ZwerfvuilOtterstraat 2015

26-10-2015
08:34:49

2 persoonsmatras en ander afval.3176421

6-5-2015
09:38:49

03 Niet opgehaald afval Sinds afgelopen maandag ligt er een berg vuilniszakken opdehoekvandeOudenoord met de Otterstraat. Kan dit opgehaald worden? Bij voorbaat hartelijk dank.2781420

6-5-2015
11:48:06

vuinis niet opgehaald2782260

16-9-2015
08:53:06

in de heie straat3087877
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2015

17-9-2015
12:12:34

gehele straat3092096

17-9-2015
14:45:17

Op loc. is van de gehele straat het restafval (zakken) 15/09 niet ingezameld. Graag alsnog3092962

18-9-2015
10:22:46

hele straat niet opgehaald3095049

22-9-2015
09:50:42

Maandag 14-9 is huisvuil niet opgehaald. Het vuil begint nu wel erg hoog op te stapelen in onze smalle straat.3103595
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2015

Beste, aan het einde van de Otterstraat, tegenover nummer 111, staan twee fietswrakken geparkeerd tegen de gevel. Het zou mooi zijn als deze worden 
verwijderd. Hartelijk dank.

26-10-2015
18:19:3704 Fiets 3179314

Ondergrondse vuilcontainers Otterstraat (hoek Westerd ijk) zijn ook zonder pas te openen (iig de 2 meest rechtse). Graag snel herstel ivm mogelijk vandalisme 
door vuurwerk rondouden nieuw.

08 Ondergrondse 
container kapot

17-12-2015
23:18:28 3306323

13-1-2015
09:33:05

Rode graffiti op ons huis. Huis is wit.13 Graffiti 2536355

7-1-2015
19:38:12

19 Anders nl 17 droge kerstbomen aangetroffen op locatie. Verzoektot verwijdering. Doorgegeven door medewerker THOR-13292525444
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

19 Anders nlOtterstraat 2015

22-1-2015
09:32:57

1 maal gedumpt bankstel, graag verwijdering. Gemeld door VTH-THOR-17222559024

OlVerkeerscirculatie of
onveilige
verkeerssituatie

Tegen het verkeer in rijden Otterstraat, sinds het plaatsen van de paaltjes. Onveilige situatie en erg onnodig, omdat er gewoon een rondje (stroomstraat) gereden 
kan worden.

3-9-2015
09:19:41Overige 3058862

SPOED. Paaltjes zijn al een tijdje niet omhoog. Gevaarlijke situaties onstaan doordat mensen tegen het verkeer in hard door de straat rijden. Graag zsm paaltjes 
omhoog

23-10-2015
09:09:32

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken 3172679

3-11-2015
12:40:33

graag takken en snoeiafval en vuil opruimen07 Anders nl 3199091
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat 2015

25-2-2015
09:23:42

02 Riolering Dhr van Vitens heeft viaSMC gemeld dat er een riolering is gesprongen. Bellen opWater en 
riolering

2635142

Heeftelke maand paar keer last van een putje in huis wat overstroomd. Contact gehad met loodgieter, deze zegt dat het nietaan haar ligt. Kan hetaan verstopping 
in gemeentelijke riolering liggen of aansluiting? Graag contact opnemen met mevr.

2-12-2015
15:23:27 3272025

21-1-2016
16:21:20

Er ligt sinds maandag een berg afval van ongeveer 20 vuilniszakken op de kruizing Oudenoord/ Otterstraat.Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

2016 3373729

22-1-2016
09:43:36 Staan 35 a 40 vuilniszakken op de hoek.3374420
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2016

30 Vuilniszakken graag met spoed verwijderen a.u.b.
Melding is al een keer doorgegeven door toezicht en handhaving 1525.

22-1-2016
17:31:18 3376524

Sinds 18-01-2016 ligt er een berg afvai in blauwe en witte afvalzakken. Het reguliere huisvuil is op maandag 18-01 en maandag 25-01 wel opgehaaid, maar de 
blauwe en witte zakken zijn niet meegenomen.

25-1-2016
10:58:05 3378302

25-1-2016
17:26:01

er liggen 10 vuilniszakken3380513

4-2-2016
11:00:38

De afvalcontainer op bijgaande foto staat al meer dan een week buiten en er wordt niks mee gedaan.3403640
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2016

De rolcontainer op de foto staat nu al meer dan 2wekenbuitenener wordt niks mee gedaan. 
Dit begint aardig vies te worden en ik zou willen dat dit nu echt opgeruimd gaat worden.

8-2-2016
11:26:46 3409978

melding geconstateerd door Toezicht en Handhaving Thor. 
Ligt grofvuil bestaande uit een kast.

3-8-2016
10:56:07 3783807

5-9-2016
10:48:00

Een paardagen geleden zijn er vuilniszakken gedumpt. Een ervan is opengegaan3852787

Objectnummer: . Toelichting melder: Kcc:

4-10-2016
11:42:21

Tapijt verkeerd aangeboden en staat op de stoep. 
Graag opruimen, 
alvast dank

3924168
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2016

1-12-2016
16:48:20

Toelichting melder: naast bouwcontainer op parkeerplaats, grote blauwe vuilniszakken.4068742

Toelichting melder: Kcc, Mevrouw belt omdat er op de parkeerplaats ter hoogte van de Otterstraat 48 een parkeerplek is en daar staan 4 grote blauwe 
vuilniszakken. Er stond hier ook eerst een bouwkeet maar deze is weg. Het vuil ligt er nu al 1,5 week misschien wel langeren hetligtnutussende geparkeerde 
auto's in. Graag hier actie op. Alvast bedankt.

7-12-2016
09:30:18 4079215

19-1-2016
12:03:19

02 Zwerfvuil Ongeveer 25 gedumpte vuilniszakken geven een ontzettend smerig straatbeeld en trekken ondertussen vogels en ongedierte aan3367075

Afgelopen maandag heb ik een melding gemaakt van zwerfvuil. Helaas is de berg afval nog groter geworden en is er overlast van ongedierte. Er liggen ongeveer 30 
vuilniszakken op een piek waar ze niet horen.

23-1-2016
12:16:15 3376848
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2016

21-1-2016
08:55:46

03 Niet opgehaald afval Op de hoek van de Otterstraat met de Oudenoord, ter hoogte van de Otterstraat 115, staat een enorme berg afval restafval.3371686

Op de hoek Otterstraat - Oudenoord ligt al sinds maandag een grote partij huisvuil.
Dit is maandagmorgen blijkbaar niet meegenomen in de normale vuilnis ophaal ronde.

21-1-2016
11:50:35 3372486

Sinds maandag 18 januari ligt het vuil op bijgaande foto op straat. 
Is bij de vuil ophaal ronde niet meegenomen.
Dit is de 2e keer dat ik het meld.

23-1-2016
11:21:20 3376810

Vorige week maandag heeft de vuilnisophaaldienst een grote hoop vuilnis opzettelijk niet meegenomen. Inmiddels is er nog veel meervuilnisbijgekomenen 
verspreidt het afval zich in de omgeving.
Gelieve ditz.s.m.optehalen

24-1-2016
16:17'42 3377315

ii
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2016

25-1-2016
19:01:42

Vandaag tijdens de vuil ophaal ronde is weer niet al het vuil meegenomen. Ditisde 3e melding. Het vuil ligternual meerdaneen week.3380593

25-1-2016
19:06:06

Plastic container is vol. Niet tijdig geleegd.3380595

Gisteravond heb ik deze melding ookgedaan, marikheb hiergeen juiste reactie op gekregen. 
Dit betreft een melding van een niet geleegde PLASTIC CONTAINER.
Hierdoor wordt er nu plastic afval naast de container gezet.

26-1-2016
09:22:23 3381074

1-2-2016
09:18:12

De plasticbak is vol. Hierdoor wordt het op straat gezet.3393566
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2016

21-3-2016
07:20:20

Afval container niettijdig geleegd3497726

1-5-2016
20:53:29

Afval container niettijdig geleegd!3581109

Toelichting melder: Betreft een bureaustoel, mevrouw heeft een ontvangstbevestiging gekregen voor 13-10-16 afspraak is gemaakt op 19-9-16. Afspraak staat in 
clear. Is niet opgehaald graag alsnog doen.

14-10-2016
11:05:29 3950052

9-9-2016
12:23:44

Fiets die al 3 maanden gel eden gelabeld is, wordt maar niet opgehaald door de gemeente. Is van niemand.04 Fiets 3866532
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2016

23-1-2016
11:24:20

07 Ondergrondse 
container vol

Papier wordt op straat gezet omdat de container vol is.3376813

8-2-2016
09:30:35

De papiercontainer is vol. Hierdoor wordt er papier naast de container gezet. Dit papier waait vervolgens de heie oudenoord over3409108

28-2-2016
18:05:44

De containers/afvalbakken zijn niettijdig geleegd. Hierdoor wordt het vuil op straat geplaatst.3453850

5-3-2016
17:52:17

Papiercontainer is niet tijdig geleegd. Nu wordt het naast de container gezet.3468803
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

07 Ondergrondse 
container vol

Otterstraat 2016

5-3-2016
17:54:22

Container vol, nu wordt het afval naast de container gezet.3468805

De container voor papier EN die voor piastic op de Oudenoord ter hoogte van de Otterstraat/Herenweg is overvol. Er staat stapels zakken naast de containers. Dit 
was vandaag het geval, maar gebeurt vaker.

6-3-2016
22:14:41 3469393

31-3-2016
15:59:33

container vol, graag legen3521151

27-6-2016
08:14:52

Container niet geluid3699679
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2016

18-8-2016
16:50:09

Melding via Bui ten Beter: Tags in zwarte verf op de deur vd buurtstalling bij Otterstraat 2, zie ook foto.13 Graffiti 3814937

Er word met een kraan een heel groot gebouw gesloopt waar veel stof bij vrij komt ik doe hier verder niks mee hoop dat u dat doet want het waait allemaal onze 
wijk in #fijnstof.19-5-2016

09:25:21Milieu 01 Overlast bedrijven 3616194

Whatsa pp/18-05/17:17,

11-4-2016
10:09:35

Openbare 
ruimten, wegen, verlichting defect 
speelplaatsen

02 Openbare paal staat scheef3541027

7-5-2016
22:52:28

Nu al de 2e avond doet de straatverlichting in Otterstraat (tussen Kruisweg en Oudenoord) en in de Stroomstraat het niet.3592652
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, verlichting defect 
speelplaatsen

02 OpenbareOtterstraat 2016

9-5-2016
10:02:07

Hele straatverlichting defect.3593703

19-5-2016
15:53:11

Ons huis trilt nogal als er bussen langs komen rijden op de Oudenoord. Dit is sinds twee maanden verergerd.03 Rijweg 3618297

13-1-2016
14:32:41

Dit is een test nav trainingOverige 11 Overige 3356216

Ik hoor dagelijks in(!) mijn woning de moskee op de Kop van Lombok oproepen tot het gebed. De laatste tijd nemen hetvolumeende frequentie van de 
gebedsoproepen toe. Ik wil graag van u horen wat hierover de afspraken zijn tussen moskee en gemeente.

25-1-2016
13:09:59Overlast 02 Geluidsoverlast 3379115
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat 2016

Toelichting melder: KCC/Melding via WhatsApp:
Kruisweg en de Otterstraat zijn sinds vrijdag omlaag. Gaat deze route weer open voor verkeer of is er een storing? Graag terugkoppeling aan melder, vast veel 
dank.

I) op 19-10-2016 om 09u38. Onveilige verkeerssituatie doordat de verkeerspalen tussen de
19-10-2016
09:44:44

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken 3960255

graag plantafvai ophalen.
Heb plantsoen parkeerplaats Otterstraat onder plataan gewied

27-6-2016
12:40:07

07 Anders nl 3701360

5-9-2016
10:42-52

Graag ophalen snoeiafval van gemeenteplantsoen naast onze hoofdingang en het straatvuil dat we daaruit hebben verwijderd. Alles is op een grote hoop geveegd.3852746

10-11-2016
13:14:08

Verkeer Toelichting melder: op de stoep thv 2 staat al een tijdje een auto geparkeerd kenteken:06 Overlast parkeren 4015160
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
VerkeerOtterstraat 2016

De nieuwe verkeerssituatie in Pijlsweerd (paaltjes) lijkt niet verwerkt in navigatiesystemen. Al mijn bezoek krijgt verkeerde aanwijzingen via de navigatie in hun 
auto.

29-2-2016
20:21:34

13 Anders nl 3457484

Toelichting melder: als ze maar niet omhoog komen als ik erlangs fiets. Dat is nu juist wat vanochtend mijn patiënt is overkomen en zij zijn gelanceerd met hun 
brommer. Deze mensen zijn in de 80 en hebben een forse smak gemaakt en schade aan hun brommer. De vuilnismensen hebben hen overeind geholpen waarna ze 
behoorlijk gehavend bij mij aankwamen. Ik neem aan dat ze zelf nog een schadeclaim indienen maar ik wil u met klem wijzen op deze gevaarlijke situatie. Ook merk 
ik dat verkeer zoekend gaat circuleren in de wijk en tegen rijrichtingen inrijdt wat gevaarlijke situaties oplevert voor alle langzaam verkeer. Ikhebgebeld maar 
ondervond weinig empathie. Ik meen u hiervan op de hoogte te moeten brengen en hoor graag van u terug. Fysiotherapie Flerenweg te Utrecht, (2313023)

23-11-2016
12:47'39 4046674

Toelichting melder: Sinds maandag 18 december liggen er vuilniszakken met afval op straat. Deze zijn maandag niet opgehaald. Ik vermoed dat ze in de 
afvalcontainers van het appartementencomplex dat achter dehuizenvande otterstraat, kruisweg en herenweg horen maar die is ook niet geleegd en staat ook vol 
aan de straatkant te stinken

00 Afval naast de
ondergrondse
container

20-12-2017
15:30:44

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

2017 5026065

Toelichting melder: De otterstraat aan de kant van het oudenoord.Daar ligt ook permanent karton op straat naast de ondergrondse te kleine bakken.Fleel veel 
nieuwe bewoners wat doet de gemeente hiervoor.Het afval is een groot probleem

7-2-2017
12:56:21

01 Verkeerd 
aangeboden afval

4226702
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2017

13-7-2017
12:22:47

Toelichting melder: Er staat al enige tijd een koelkast op de stoep.4638307

Toelichting melder: KCC: Melder geeft aandaterene koelkast voor zijn deur staat. 
Zouden jullie dit alsnog in behandeling kunnen nemen

7-9-2017 
16:17 50 4776729

13-10-2017
10:15:53

Toelichting melder: kcc bij huisnummer 34/35 koelkast door onbekend persoon op de stoep gezet, graag verwijderen4866031

Toelichting melder: KCC: Er wordt al maandenlang systematisch afval al op zaterdag en zondag buitengezet terwijl de ophaaldag op maandagochtend is. Graag 
actie hierop ondernemen.

7-11-2017
17:33:34 4926539
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2017

Toelichting melder: Op genoemde locatie ligt er een box spring met matras en een opgerold matras. 
Toezicht en Handhaving heb ben geen dader kunnen achterhalen.

28-11-2017
19:32:19 4977020

Toelichting melder: Melding via Whatsapp, dd 23-12-2017 Huisvuil wordt vandaag al aangeboden in de otterstraat (thv Huisnr 77) terwijl dit pas op 27/12 wordt 
opgehaald. Dat wordt natuurlijk zwerfafval door de straten...graag zsm afvoeren of retour afzender(s)

27-12-2017 
10:21 10 5033629

21-12-2017
09:08:54

Toelichting melder: Grote, houten pellets en grote matras gedumpt nabij zijgevel van Otterstraat 116,02 Zwerfvuil 5026857

6-2-2017
20:39:12

03 Niet opgehaald afval Toelichting melder: In de gehele straat is vandaag het afval niet opgehaald terwijl op de afval wijzer staat dat dat vandaag zou gebeuren.4224910
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Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2017

Toelichting melder: gisteren zijn de vuilniszakken niet opgehaald in deze straat. Er zijn herbestratings werkzaam heden. Telefonisch was er met planning 
afgesproken dat ze toch zouden worden opgehalad. Bij de ingang van deze straat zouden de vuilniszakken klaar staan en worden opgehaald.

7-2-2017
11:12:01 4226080

Toelichting melder: Er liggen bergen vuilniszakken inde otterstraat. Deze zijn niet opgegaald.Ratten en andere ongemak willen wij voorkomen. Haal aub het vuil op 
zoals afgesproken is!!De otterstraat aan de kant van het oudenoord.

7-2-2017
12:52:27 4226676

7-2-2017
16:55:35

Toelichting melder: Het restafval (zakken) is niet opgehaald gisteren.4228298

7-2-2017
17:41:47

Toelichting melder: Afval is maandag niet opgehaaid, gaarne z.s.m. ophalen.4228401
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Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2017

7-2-2017
21:44:41

Toelichting melder:4228588

18-4-2017
11:36:10

Toelichting melder: KCC: Melder geeft aan dat er 30 a 40 vuilniszakken op straat is neergezet.4414321

18-7-2017
07:31:35

Toelichting melder: Afval staat opdezelfde plek als altijd maar niet opgehaald.4648310

31-7-2017
16:00:31

Toelichting melder: in de gehele straat is het restafval niet opgehaald. Alle vuilniszakken liggen nog op straat. Graag spoedig verwijderen!4681258
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03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2017

Toelichting melder: Otterstraat thv nummer 83 staat nog restafval buiten...is kennelijk niet opgehaald vandaag. Wordt nu voer voor de kraaien en katten. Graag 
alsnog zsm ophalen

23-10-2017
18:39:54 4888727

Toelichting melder: genoemde containers zitten vol verzoekdeze te legen 003560-003561-003562-003563. 
geconstateerd door Toezicht en Handhaving Thor.

26-6-2017
13:40:23

07 Ondergrondse 
container vol

4588318

5-9-2017
11:46:35

Toelichting melder: De containers 3573/3560 zijn vol, 3561 is niet in bedrijf en 3562 geeft storing aan, gemeld door VTH-THOR.4767737

Toelichting melder: Kcc, Melder geeft aan dat de ondergrondse containers 5 stuks niet meer open gaan. Er zitten containers bij waar een briefje op zit dat de 
container defect is(wellicht heeft dit te maken met de software storing) die container gaat niet meer open, degene waar geen briefje op zit gaat ook niet meer 
open. Wellicht zitten de containers op deze locatie voi. Graag hier actie op en melder een terugkoppeling geven. Alvast bedankt.

29-11-2017
10:24:11 4977733
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OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2017

Toelichting melder: De 4 ondergrondse containers op de hoek Otterstraat/Westerdijk staan uit, bewonerspas werkt niet. Wellicht door wegwerkzaamheden in de 
straat? Afval wordt nu naast containers gezet en stapelt zich op. Graag snel actie!

08 Ondergrondse 
container kapot

1-5-2017
15:25:14 4446528

24-9-2017
15:13:57

Toelichting melder: Platgereden egel midden op de weg.16 Dode dieren 4816535

Toelichting melder: Ondergrondse containers hoek Otterstraat/Westerdijk zijn niet meer bereikbaar. Er zijn onaangekondigd hekken voor geplaatst door 
werkzaamheden rondom het Noorderlicht complex. Graag actie.

3-5-2017
17:29:4519 Anders nl 4454174

12-5-2017
15:28:28

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Toelichting melder: Bij de laatste boom inde otterstraat struikelgevaar door wortel opdruk 2m herstellen, zie foto01 Trottoir 4476873
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Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 TrottoirOtterstraat 2017

Toelichting melder: Voor het pand is de stoep verzakt. Dit, i.c.m. het hekwerk dat er staat maakt het moeilijk het pand te btreden met een rolstoel. Kan er iets aan 
de verzakking gedaan worden?

5-7-2017
12:49:05 4615204

12-1-2017
06:24:14

02 Openbare 
verlichting defect

Objectnummer: 17. Toelichting melder: De lantaarnpaal bij Otterstraat 116 brand niet meer.4158323

Objectnummer: 17. Toelichting melder: Beste medewerker van de gemeente,
Helaaskanikalleeneenmeldingdoenviaeen object (dat het wel doet), Maar het gaat wel om deze lantaarnpaal. Deze is recent vervangen en heeft een niet 
wenselijke sterkte. Oftewel deze lampis zo licht dat iker slecht door, de lamp zorgt inde nacht voor heel veel licht in mijn slaapkamer. Een verduisterend rolgordijn 
heeft nauwelijks effect. Ik begrijp dat het veilig op straat moet zijn, maar deze lamp is echt veel te fel! Kan dit aangepast worden?

27-2-2017
08:28:09 4277897

Objectnummer: 17. Toelichting melder: Ik heb al eerder een melding gedaan, maar tot nu toe niets vernomen. Dat is spijtig. Sinds het vervangen vandelampisdit 
licht veel te vel. Het schijnt regelrecht onze huizen in waardoor het in de nacht nog licht is. Dit belemmert onze nachtrust. Kan de scherpte van het licht aub in 
overweging genomen worden en aangepast? Ik hoop dat er minstens een inhoudelijke reactie komt op deze vraag. Dank!

4-4-2017
08:33:22 4380094
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, verlichting defect 
speelplaatsen

02 OpenbareOtterstraat 2017

Objectnummer: 507. Toelichting melder: bij de gele prullenbak wordt elke vrijdag vuilnis neergezet, meestal in een witte zak. Ik vermoed dat dit gebeurd door de 
ploeg die de otterstraat en parkeerplaats wekelijks schoonmaakt. Verzoek om dit weg te halen en te vragen of men dit niet elke week op deze manier wilt 
neerzetten.

21-8-2017
13:24:31 4726271

16-10-2017
15:35:16

Toelichting melder: Hallo, de lantaarnpaal voor otterstraat 104 is al een tijdje stuk. Graag een nieuw lampje4871215

8-11-2017
11:31:31

Toelichting melder: KCC: lantaarnpaal met mastnummer 508 is al 3 weken defect.4927807

Toelichting melder: Graag herstellen bestrating parkeerplaats Otterstraat achter Aldi Amsterdamsestraatweg, naast Otterstraat 48, naast grote boom. Schade 
door boomwortels. Losse klinkers worden gebruikt voor o pen breken fietssloten. Alvast bedankt

26-1-2017
10:29:10

03 Rijweg 4196190
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

03 RijwegOtterstraat 2017

Toelichting melder: een tegel is verzakt in het wegdek waardoor er een gat is ontstaan. 
Lokatie: parkeer plaats Otterstraat, achter de Aldi.

24-7-2017
17:38:42 4665170

2-8-2017
22:36:03

Toelichting melder: Weg ingezakt naast put op weg naar parkeerplaatsen achter Aldi. Gevaarlijk gat van ongeveer lxl meter4688459

Toelichting melder: 1 van de 2 beweegbare paaltjes op hoek Kerkweg-Otterstraat blijft in de grond steken en komt niet meer omhoog. Hierdoor is sluipverkeer 
mogelijk. Graag het paaltje weerterug omhoog plaatsen.

11-9-2017
08:24-40

4781548

Toelichting melder: IKWOON OP DE VERLENGDEHOOGRAVENSEWEG 
BEGIN FEBRUARI HEEFT DE GEMEENTE BOMEN GESNOEID, NU 8 DAGEN LATER LIGT ER NOG STEEDS ONG. 10 METER SNOEI AFVAL VOOR MIJN DEUR. 
MIJN VRAAG IS HOELANG DATNOG BLIJFT LIGGEN ,
VRIENDELIJKE GROET.

07 Overlast 
wegwerkzaamheden

8-2-2017
09:25:00 4228997
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat 2017

Toelichting melder: Vanaf zaterdag 02-12-2017 wordt iedere dag op de parkeerplek achter deALDI opde Amsterdamsestraatweg zwaar en luid vuurwerk door 
kinderen tussen 11 en 14 jaar afgestoken. Het vuurwerk is afkomstig vandeALDIdiehet blijkbaar zakken wijs verkoopt. De medewerker van de ALDI zijn hiervan op 
de hoogte maar ondernemen niks. Vuurwerk ook onder auto's en in de prullenbakken gegooid. Ook word het vuurwerk in het park aan het einde van de Otterstraat 
afgestoken Politie gebeld maar niks gebeurt.

4-12-2017
16:18:22

Overlast 00 Vuurwerkoverlast 4989097

Er ontstaat veel geluidsoverlast door de luide dieselgenerator bij een schaftwagen van een bouwbedrijf inde Otterstraat. Die generator staat op 3 meter van het 
slaapkamerraam sindsdiede2e week van april. De frustratie is inmiddels groot. Iedere ochtend wordt je onaangenaam gewekt als de generator aanspringt, het 
overstijgt ver de wettelijke geluidsnormen. Inde ochtend gaat hij tussen 06:45 uur en 07:45 uur aan. Gedurende de dag is deze generator met korte tussenposes

12-6-2017
18:17:0302 Geluidsoverlast 4552957

uit.

Toelichting melder: Geachte lezer,
Opde stoep van ons bedrijf aan de Otterstraat 118-124, worden steeds vaker fietsen zodanig geplaats dat een Collega die met een rolstoel naar het werk komt,

het NIVEL (i.o.v.
2-8-2017
13:38:58

bijna niet meervan ons parkeerterrein overde stoep naarde ingang kan komen. Met vriendelijke groet, 
de heer

09 Fiets 4687132

Graag horen wij van u.

Toelichting melder: In een van de plantenbakken voor de hoofdingang van ons appartementencomplex Otterstraat 48 (rechts op foto, links vanaf straat) stond een 
taxusstruik. Deze is doodgegaan, net als zijn voorganger. Er staan nu tijdelijkzaaibloemen in.
Verzoeke deze te vervangen door een of meerdere struiken (in de bak ernaast staat lavendel). Geen taxus, want geen succes, geen hedera (die staat er nog in),geen 
vuurdoorn, want die hebben we ai in overvloed. Bij vragen kunt u mij altijd bellen. Bij voorbaat dank

Parken en groen 
voorziening

14-8-2017
14:20:5702 Struiken en perken 4709406
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat 2017

13-6-2017
10:19:03

Toelichting melder: Melding 09-06 14.17/ Paaltje eruit geredenStraatmeubilair 01 Paaltjes en hekken stenen kunnen worden gebruikt bij autoinbraken. Graag spoedig herstellen. Zie foto4553975

16-8-2017
09:46:31

Toelichting melder: KCC: Het beweegbare paaltje op de kruising thv nummer 72 gaat niet meer omhoog. Graag repareren.4714764

18-10-2017
10:16:34

Toelichting melder: KCC: De paaltjes op dit kruispunt gaan niet meer omlaag4875859

6-12-2017
14:19:43

Toelichting melder: KCC/1 van de verkeerspalen tussen de Otterstraat en Kruisweg stond gisterenavond ne vanmorgen omlaag, zie foto4994493
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
StraatmeubilairOtterstraat 2017

Toelichting melder: In de otterstraat wordt regelmatig erg onzorgvuldig geparkeerd.
Volgens mij zou dit eenvoudig verholpen kunnen worden door lijnen te trekken en hiermee parkeervakken aan te geven. 
Dit levert voorde bewoners minder ergernis op en voor de gemeente meer inkomsten.
Op bijgaande foto staan 3 auto's, maar hier zouden 5 auto's kunnen staan.

23-10-2017
20:19:39

07 Anders nl 4888808

4-11-2017
14:21:44

Toelichting melder: Straatlantaarn doet het niet4919419

02 Verkeersborden en 
straatnaamborden

Toelichting melder: Er staat een verkeersbord in de tuin van meneer. Het is te zwaar en te groot om hem zelf op te tillen. Iemand heeft het bij meneer in de tuin 
geplaats. Graag meneer

21-6-2017
12:26:37

Verkeer 4576314 hierover benaderen.

22-9-2017
08:45:06

Toelichting melder: kcc bouwplaats otterstraat verbod parkeren, staatauto verkeerd geparkeerd, doorgebeld naar toezicht en handhaving.06 Overlast parkeren 4813183
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat

Toelichting melder: KCC: Bewoonster geeft aan dat er een matras inde straat ligt ter hoogte van nummer 35-BS. Zou graag willen dat deze z.s.m. weg gehaald 
wordt.

2-1-2018
11:08:33

Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

2018 5042698

12-1-2018
16:28:20

Toelichting melder: Staat al dagen verkeerd aangeboden huisvuil bij Otterstraat 25073390

19-1-2018
13:41:43

Toelichting melder: KCC: Bewoonster geeft aan dat er ter hoogte van 35 BS een tafeltje al een paar dagen buiten staat.5089837

15-2-2018
14:14:28

Toelichting melder: Al bijna 2 weken grote berg bouwafval rond en tegen fietsenrekken en voor woningen5150351
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2018

Toelichting melder: Er ligt nog steeds een flinke berg bouwafval naast de fietsenrekken en Voor de woningen, 
dit is inmiddels al ruim twee weken zo. Er komt ook meer bij.

21-2-2018
15:02:12 5163302

Toelichting melder: Afval wordt continu ruim voor afhaaldag aan straat gezet. Het wordt al een aantal weken op vrijdag of zaterdag op de stoep achter gelaten, 
(voorheen was onze ophaaldag maandag, sinds afgelopen week donderdag)

1-12-2018
20:27'10 5822434

20-9-2018
13:39:47

Toelichting melder: melder geeft aan dat er een auto wiel bij de parkeerplek ligt.02 Zwerfvuil 5653744

Toelichting melder: Doorgegeven door collega van Toezicht en Handhaving: Ik zag thv van perceel 49 op de otterstraat een berg grofvuil waaronder keramiek, hout 
en vuilniszakken. Een bewoner vertelde mij dat deze berg er al 2 weken staat ener steeds meer bij gezet word.

21-2-2018
15:01:00

03 Niet opgehaald afval 5163277

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2018

Toelichting melder: Doorgegeven door collega van Toezicht en Handhaving: Ik zag thv van perceel 49 op de otterstraat een berg grofvuil waaronder keramiek, hout 
en vuilniszakken. Een bewoner vertelde mij dat deze berg er al 2 weken staat ener steeds meer bij gezet word.

21-2-2018
15:01:05 5163278

Toelichting melder: Doorgegeven door collega van Toezicht en Handhaving: Ik zag thv van perceel 49 op de Otterstraat een berg grofvuil waaronder keramiek, hout 
en vuilniszakken. Een bewoner vertelde mij dat deze berg er al 2 weken staat ener steeds meer bij gezet word.

21-2-2018
15:01'14 5163282

Toelichting melder: Bewoonster aan de otterstrat 82. had gister 02/08/2018 een afspraak voor haar grofvuil, deze is niet opgehaald. Graag alsnog z.s.m. inboeken 
en ophalen.

3-8-2018
08:43:41

5544538

Toelichting melder: De ondergrondse containers maken zeer veel herrie bij het open en dichtdoen. Ik hoorde dat er stillere mogelijk zijn. Daarnaast hebbenzealde 
hele zomer een astori nga.

08 Ondergrondse 
container kapot

11-9-2018
11:22:12 5630516
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2018

4-3-2018
15:58:31

09 Prullenbakken Toelichting melder: Papier en plastic bakken overvol.5186070

27-9-2018
13:32:54

Toelichting melder: Deze is verwijderd, waarom? Werd veel gebruik van gemaakt5670389

Toelichting melder: Bij de hoofdingang otterstraat 48 bladafval van de plataan op parkeerplaats Otterstraat. Het is hier een windhoek. Bladeren zijn al op een 
hoop geveegd.

26-6-2018
12:08:5211 Bladafval 5452052

15-8-2018
19:59:30

Toelichting melder: Verdwaalde winkelwagen12 Winkelwagens 5569965
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2018

8-4-2018
14:21:34

13 Graffiti Toelichting melder: Diverse graffiti tekeningen5269008

15-8-2018
20:00:35

Toelichting melder:5569967

17 Klein chemisch afval 16-2-2018 
of gevaarlijk afval

Toelichting melder: Al sinds een week ligt er een hoop bouwafval thv Otterstraat 49. lege blikken verf, zakken met puin en heel veel andere troep. Deels verspert 
het een parkeerplek en deels de fietsenstalling, er zijn 2 huizen ah verbouwen maar die weten van niets.515178209:43:16

26-1-2018
08:46:55

Toelichting melder: Sinds zondagavond 21 januari ( misschien al langer) staat er een bankopde stoep voor de poort. Niemand kan er meer langs19 Anders nl 5104942
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

19 Anders nlOtterstraat 2018

Toelichting melder: Menselijke uitwerpselen (!!!) naast de meterkast op de voetgangersdoorgang tussen Amsterdamsestraatweg en Otterstraat (naast de ALDI) 
zeker 1 keer per week. Daarnaast dagelijks wildplassen op dezelfde plek.
Er wordt ook op dezelfde plek regelmatig gedeald met harddrugs. Cameratoezicht gewenst. Ook omdat - ook weer op dezelfde plek- regelmatig de muur van het 
huis op de Amsterdamsestraatweg 59 met graffiti wordt besmet.

8-3-2018
16:00:12 5198961

23-8-2018
21:53:43

Toelichting melder: menselijk uitwerpsel aandemuurnaastde eiektriciteitskast5588419

Openbare
ruimten, wegen, 01 Trottoir 
speelplaatsen

Toelichting melder: Twee trottoirstenen zijn weggezakt in de grond. Deze stenen bevinden tegen de gevel van het gebouw (onder de brievenbussen naast de 
voordeur).

12-1-2018
19:24:43 5073642

2-2-2018
11:32:50

Toelichting melder: Dit gedeelte van de Otterstraat staat vol met fietsen; er moeten hoognodig fietsenrekken bijkomen.Overige Overige 5122704
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Overige OverigeOtterstraat 2018

Toelichting melder: Inenom het fietsenrek bij huisnummers 50 en 50 bis (Otterstraat) staan al lange tijd fietsen die nooit gebruikt worden. I n het rek houden ze 
daardoor onnodig de plekken bezet en buiten de rekken vallen deze regelmatig om waardoor ze schade aangeparkeerde auto's aanbrengen. Bovendien is het een 
rommelig geheel.

28-6-2018
09:59:06 5457654

Toelichting melder: Er staan hier gerooste fietsen in het fietsenrek, al maanden! Graag zou ik de fietsen weg hebben aangezien er al niet heel veel plek is voor alle 
fietsen bij ons in de straat. Hoop op uw hulp.

13-9-2018
09:59:03 5636397

29-6-2018
23:50:40

Overlast 02 Geluidsoverlast Toelichting melder: Feestje op terras,luide muziek. Kinderen kunnen nietslapen.5463092

Toelichting melder: Er klinkt vanuit de richting binnenstad alsinds ruim een uur voor deze melding (wakker geworden 01:00 en dit bericht 02-00) een luid geluid dat 
iets weg heeft van drillen, boren of helicopterwieken. Het is een aanhoudend geluid en zeer duidelijk te horen en enorm storend.

5-11-2018
02:00:56 5756858
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Otterstraat 2018

23-4-2018
12:40:46

Parken en groen 01 Bomen 
voorziening

Toelichting melder: Wortels van Boomnummer 1856169 duwen tegels omhoog5304493

6-9-2018
20:24:59

Toelichting melder: Deze, endeandere "bloed perzik" zijn amandelbomen. De peer in dit park is een sier-appel.5622288

23-5-2018
10:59:32

06 Bladafval Toelichting melder: Graag ophalen snoeiafval beide plantvakken op de parkeerplaats Otterstraat5368089

27-8-2018
17:16:56

Toelichting melder: Graag ophalen snoeiafval plantsoen parkeerplaats Otterstraat. Dit vak, en boomschors op stapel geveegd naast vak onder plataan.5595225
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Otterstraat 2018

Toelichting melder: De beweegbare paaltjes blijven in de grond steken, waardoor sluipverkeer ontstaat. Graag het verzoek om de paaltjes weer omhoog te 
plaatsen en de technische installatie goed te checken (aangezien dit probleem zich vaker voordoet).

13-6-2018
08:52:41

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken 5421450 Hgrt,

Toelichting melder: Graag beweegbare paaltjes weer omhoog plaatsen. Blijven steken in grond. Graag ook check op technische installatie: probleem doetzich 
steeds vaker voor (hitte?)

29-6-2018
18:36:09 5462923

Toelichting melder: Graag de beweegbare paaltjes weer omhoog plaatsen. Probleem doet zich nu bijna dagelijks voor. Hopelijk kunt u de palen onderwerpen aan 
een grondige check.

4-7-2018
15:16:43 5473630

Toelichting melder: Op de Oudenoord richting centrum, vlak voor de Otterstraat (dus tussen Stroomstraat en Otterstraat) hangt aan een lantaarnpaal een bord dat 
aangeeft dat de straat naar rechts (de Otterstraat dus) doodloopt. Dit bord dient hier niet te staan, wantje mag hier de Otterstraat wel in. Mogelijk is dit bord 
bedoeld voor de volgende straat, de Herenstraat, want daar staat geen bord dat dat een doodlopende straat is. Zie ook streetview: 
https://goo.gl/maps/N2vT4E548p92.

02 Verkeersborden en 
straatnaamborden

3-12-2018
15:59:14Verkeer 5825952

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat

2-4-2019
22:04:25

Afval en 
vervulling 
openbare ruimte container

00 Afval naast de Toelichting melder: Graffiti op de gemeentelijkfietsenstalling tegenover Otterstraat 2. Verwijderen graag.2019 6111329
ondergrondse

20-6-2019
20:52:44

Toelichting melder: Afval naast containers omdat de containers niet open zijn. Stinkt inmiddels6309244

01 Verkeerd 
aangeboden afval

1-9-2019
14:05:00

Toelichting melder: Buurtonderzoek ingesteld, maar dat heeft niets opgeleverd, het betreft een tweezitsbank 2 stuks, graag laten verwijderen6816020

13-5-2019
12:46:25

03 Niet opgehaald afval Toelichting melder: 2 bruine bakken zijn vandaag niet geleegd en staan nu te stinken op hettrottoir6211451

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2019

Toelichting melder: Two underground containers for paper s hou ld be emptied. Bulky paper has been put in si de containers and left no room for other waste. Please 
take note, thankyou

2-6-2019
19:51:33 6261284

27-7-2019
00:17:00

Toelichting melder: Hele otterstraat deze week niet opgehaald, vuilnis ligt al enkele dagen in de staat6718008

28-7-2019
22:16:05

Toelichting melder:6719026

Toelichting melder: KCC IVR: Melder meldt dat het restafval op 25-07-2019 niet is ingezameld. Er is een wagen langsgereden afgelopen weekend. Helaas is het nog 
niet ingezameld. Graag actie ondernemen. Dank.

29-7-2019
10:38:44 6719973
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2019

29-7-2019
14:49:56

Toelichting melder: Afval isindegehele straat niet opgehaald.6721717

29-7-2019
16:48:35

Toelichting melder: Sinds donderdag 25 juli (reguliere ophaaldag) tot opditmoment29juli 2019 om 16.45 uur ligt er niet opgehaald afval. Veel stank en vliegen.6722546

29-7-2019
17:52:45

Toelichting melder: Het gaat om de hele straat, in ieder geval van Oude noord tot Kerkweg. Restafval staat er sinds vorige week woensdagavond.6722738

Toelichting melder: Afgelopen donderdag is het vuilnis niet opgehaald vanwege de warmte. De zakken staan er nog steeds. Zou het vuilnis dinsdag opgehaald 
kunnen worden?

29-7-2019
22:33:35 6722996
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2019

Toelichting melder: KCC LvdA: Vuilniszakken zijn vorige week donderdag niet opgehaald. Gister is dat ingehaald, maar het stuk tussen oude Noord en de Kruisweg 
is overgeslagen. Staan nog allemaal zakken op straat. Graag alsnog ophalen

30-7-2019
09:04:17 6723307

30-7-2019
10:58:58

Toelichting melder: Afval staat a!5dagenop straat. Enorme stank overlast endierendieophet afval af komen6724021

31-7-2019
11:04:20

Toelichting melder: KCC ALE:ziemeldingsnr 6722996. Vi ui Inis staat er nog steeds. Is nog niet opgehaald.6727616

Toelichting melder: KCC GJ: Melder geeft aan dat zijn grofvuil afspraak van gisteren 29-08 niet is ingezameld.
30-8-2019
14:38:26 6814206

Gaat om 2 banken
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2019

Toelichting melder: Deze half vergane fiets staat al bijna eenjasrop deze plek. Kan hij verwijderd worden? 
Het is in de otterstraat/hoek kruisweg

19-8-2019
12:45:0504 Fiets 6782656

16-5-2019
23:37:03

07 Ondergrondse 
container vol

Toelichting melder: The re are two underground containers for paper, both are full and s hou ld be emptied. Thankyou6223883

Toelichting melder: Containers zijn elke week rond donderdag vol, en blijven dan vol de rest van het weekend. Dit gaat om de containers aandeoudenoorden zowel 
degene aan de westerdijk. Zouden deze vaker geleegd kunnen worden?

16-9-2019
11:09:48 6865548

7-1-2019
15:37:50

Toelichting melder: Deze prullenbak staat er niet meer! Wordt wel gemist, wat is de reden van verwijdering?09 Prullenbakken 5896084
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2019

Toelichting melder: Graag zo spoedig mogelijk het tuin afval ophalenaubhet gaat om het parkje aan de Otterstraat bij huisnr 48 I t/m 48 e.
1-8-2019
14:29:2310 Honden 6732038

16-1-2019
07:42'15

Toelichting melder: Opdedeur va nde gemeentelijke fietsenstaliing Otterstraat (tegenover het studentencomplex) is graffiti gespoten. Gelieve dit te verwijderen13 Graffiti 5916991

22-1-2019
09:12:31

Toelichting melder: KCC; |; Tegen de fietsenstalling is graffiti aangebracht. Graag verwijderen5930315

Melder geeft aan dat de graffiti nog steeds op de gemeentelijke fietsenstalling zit. (zie meldingen: 5916991, 5930315) de termijn vanToelichting melder: KCC- 
3 werkdagen is al ruim verstreken. Graag verwijderen

31-1-2019
09:32:42 5954070
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat 2019

14-8-2019
20:30:50

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Toelichting melder: Plaatselijk is er een verzakking inde rijweg. Deze lijkt steeds dieper te worden.03 Rijweg 6769813

Toelichting melder: Inde Otterstraat tussenOudenoordende Westerdijk zijn er flinke spleten aanwezig tussen de straatstenen. Bij fietsers kunnen hier de wielen 
vast lopen en zorgen voor een valpartij. Helemaal als het donker is en het regent zijn deze spleten slecht zichtbaar. De straatstenen zijn mogelijk verschoven door 
het zware vrachtverkeer wat erop heeft gereden n.a.v. de bouwwerkzaamheden bij de omliggende bebouwing.

28-10-2019
14:47'28

7005835
Gelieve de straatstenen weer correct te positioneren en spleten op te vullen.

Bedankt

Toelichting melder: KCC GJ: OpdeOudenoord richting centrum, vlak voor de Otterstraat (dus tussen Stroom straat en Otterstraat) hangt aan een lantaarnpaal een 
bord dat aangeeft dat de straat naar rechts (de Otterstraat dus) doodloopt. Dit bord dient hier niette staan, wantje mag hier de Otterstraat wel in. Mogelijkis dit 
bord bedoeld voorde volgende straat, de Herenstraat, want daar staat geen bord dat dat een doodlopende straat is. Zie ook streetview: 
https://goo.gl/maps/N2vT4E548p92

06 Verkeersborden en 
straatnaamborden

18-3-2019
10:29:06 6069135

Toelichting melder: Volgens afvalwijzer.nl en de website van de gemeente Utrecht zouden de kerstbomen inde Otterstraat op woensdag 16 januari opgehaald 
worden. Echter, inde Otterstraat zijn deze bomendiedagendedagendaarnanietopgehaaldenliggen daar vervolgens nog.
Graag zou ik willen vragen of de bomen vandaag alsnog opgehaald kunnen worden, aangezien de bomen tijdig op de aangegeven dag ter beschikking zijn gesteld, 
maar niet zijn opgehaald.

18-1-2019
08:44:04

00 KerstbomenOverige 5923191
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
00 KerstbomenOverigeOtterstraat 2019

Toelichting melder: Vorige week is een melding gedaan over het ophalen van kerstbomen, omdat deze niet op het af gespro ken moment zijn opgehaald. Dit betreft 
zaaknummer 5923191. De bomen zouden vervolgens zo snel mogelijk opgehaald worden. Bij dezen wil ik vermelden dat de bomen nog niet zijn opgehaald. I k vroeg 
me af wanneer dit zal gebeuren? Er zijn namelijk al een paar afval ophaal momenten geweest waaronder voor gft.

25-1-2019
07:48:32

5939772

08 Anders mbt 
Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

22-11-2019
11:42:54

Toelichting melder: de lamp in verlichting aan het begin van het OtterBeverparkis stuk7077687

28-12-2019
20:26-49

Overlast Toelichting melder:00 Vuurwerkoverlast 7184334

Toelichting melde r:AI2uurlang (vanaf 22-00) krijsende, zingende, feestende meiden in hun appartement met een hele groep. Houden de hele buurt wakker. Als 
men aan belt een poging er iets van te zeggen wordt er niet open gedaan.

24-9-2019
00:04:0902 Geluidsoverlast 6905544
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
OverlastOtterstraat 2019

Toelichting melder: De man met de hoed verkoopt hier vermoedelijk een gestolen fiets. Hij is vaker gesignaleerd hier, steeds met andere fietsen. Hij verkoopt de 
fietsen. Deze keer heb ik foto, s gemaakt.

24-1-2019
15:32:1415 Anders 5938890

Toelichting melder: Hier staat een nog niet heel oud boompje op de hoek Kruisweg/Otterstraat, dat stilletjes aan slechter wordt. Dit boompje is altijd de mindere in 
de straat geweest en groeit, in tegenstelling tot de andere bomen op de Otterstraat niet.
Misschien dat er een keer naar gekeken kan worden enereenandere voor in de plaats kan komen?

26-6-2019
10:22:28

Parken en groen 01 Bomen 
voorziening

6322986

12-8-2019
19:12:19

Toelichting melder: De boom van de gemeente die hier staat is dood.6763494

Toelichting melder: KCC| 
zijn de struiken er uit geknipt. de melder wilt graag weten waarom is het er uit is geknipt.

de melder geeft aan.zehebbeninhun straat 2 bloembakken waar struiken in geplant zijn., gisteren komtdemelderthuisenineens11-7-2019
09:33:1402 Struiken en perken 6588124
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Parken en groen 
voorziening

Otterstraat 2019

Toelichting melder: Achterin het Otter-Beverpark in PIJLSWEERD( ingang via parkeerterrein achter de Aldi kop A*damsestraatweg) zit een put verstopt. Met als 
gevolg een gigantische vijver.
Dit is via

11-2-2019
12:38:4304 Water en vijvers e.d. 5980289

van de gemeente al in januari doorgegeven aan de afdeling riolering, maar zonder resultaat. Graag herstellen

14-1-2019
08:32:48

Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken Toelichting melder: Beweegbare paaltjes blijven in de grond steken. Graag hetverzoekom de paaltjes weeromhoog te plaatsen. Probleem komt vaker voor.5909981

16-12-2019
00:14:11

Toelichting melder: Beweegbare paaltjes blijven in de grond steken. Graag weer omhoog plaatsen.7140474

01 Onveilige 
Verkeerssituatie

31-1-2019
23:25:25

Toelichting melder: In de smal Ie Otterstraat wordt altijd hard gereden: De drempel die hier staat verhogen is de oplossingVerkeer 5957263
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat

20-7-2020
10:33:18

Afval en 
vervulling 
openbare ruimte container

00 Afval naast de Toelichting melder: KCC ALE: er staan wat plastic bakjes naast de PMD container2020 7800995
ondergrondse

16-8-2020
14:36:49

Toelichting melder: Er ligt grofvuil naast de afvalbakken. Ditligteral sinds gisteren7883267

Toelichting melder: Aan de achterzijde van het gebouw va ndeSSH staat weer vuilnis, afkomstig mogelijk vanuit studenten complex. Bij de uitgang aan de 
achterzijde van het gebouw bij parkeerplaatsen rondom otterstraat 48. Dit gebeurd zeer frequent mogelijk kunnen de bewoners van ssh hierop worden 
aangesproken.

4-4-2020
20:43:04

01 Verkeerd 
aangeboden afval

7473872

17-4-2020
12:29:06

Toelichting melder: kcc: ap ter hoogte van nummer 60 liggen 5 vuilniszakken en planken, ter hoogte van nummer 64 een klapstoel. Kan dit verwijderd worden?7510126
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2020

17-4-2020
14:31:18

Toelichting melder: KCC^; Melder geeft aan dat er afval verkeerd is aangeboden. Graag het afval z.s.m. verwijderen. Alvast bedankt!7510830

Toelichting melder: kcc: aptijdstip 10.20 uur, melder verwijst naar zaaknummer 7617181, hetafval ligter nog steeds, ookworden er nu vuilniszakken en andere 
dingen bijgeplaatst, zie interne memo

16-6-2020
10:21'55 7690683

Toelichting melder: Bij de achterdeur van Beverstraat 52, in het Otterbeverpark ligt al maandenlang een partij bouwpuin. Ikhebdeeigenaresvan hethuisal 
verschillende keren gevraagd het puin af te voeren maar het is nog steeds niet gebeurd.

29-6-2020
12:16:11 7731766

Toelichting melder: Er staan meerdere groencontainers permanet op straat. Sommige hebben een afgebroken deksel en worden gebruikt als vuilnisbak door 
langslopende mensen.

28-10-2020
16:07:29 8110648
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2020

Toelichting melder: Er staan meerdere groencontainers permanet op straat. Sommige hebben een afgebroken deksel en worden gebruikt als vuilnisbak door 
langslopende mensen.

31-10-2020
21:05:53 8118602

Toelichting melder: kcc (GB) Bewoner geeft aandaterop2 november een melding is gedaan van onbeheerde kliko's onder zaaknummer 8118602. Deze kliko's zijn 
daarop gelabeld maar de labels zijn er weer afgehaald. De citybins staan er nog steeds. Graag alsnog verwijderen. Tijdstip melding is 05-11-2020 om 12.05 uur. (zie 
foto's vorig zaaknummer)

5-11-2020
12:06:48 8140342

27-11-2020
09:14:47

Toelichting melder: Staan sinds een paar dagen een boxspring en planken hout achter tegen de muur van dealdi aan.8264903

16-7-2020
16:42:53

Toelichting melder: KCC fh: Er was voor vandaag een afspraak voor het ophalen van grofvuil (nr 54), dit is niet ingezameld, graag alsnog inzamelen.03 Niet opgehaald afval 7794079
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2020

08 Ondergrondse 
container kapot

20-7-2020
10:32:20

Toelichting melder: KCC ALE: container nr 5060 gaat niet meer open. Zit mogelijk vol of is geblokkeerd. Graag verhelpen7800984

Toelichting melder: Er is een grote hoeveelheid grof puinafval achtergelaten. Waarschijnlijk van een verbouwing aan de otterstraat. Dit zijn voor kleine kinderen 
gevaarlijke scherpe punten steen puin. En een doorn in t oog voor de natuur/park liefhebbers. Dit ligt er al weken op dezelfde plaats.

25-5-2020
10:41'30

09 Prullenbakken 7617181

Toelichting melder: Prullenbak is al een tijd geleden weg gehaald. Sindsdien wordt er vaker en meer afval inde bosjes er naast gegooid en op parkeerplaats. Gaarne 
terug plaatsen.

14-6-2020
20:10:43 7684710

23-9-2020
14:05:38

Toelichting melder: De prullenbak is verwijderd met veel zwerfafval tot gevolg. De buurtbewoners ruimenditnuop. Een prullen ba kis een betere oplossing.8001942
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Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

09 PrullenbakkenOtterstraat 2020

28-9-2020
16:55:34

Toelichting melder: de prullenbakken binnen het Otterbeverpark zijn voor de tweede week op rij niet leeggemaakt8016332

28-9-2020
16:57'26

Toelichting melder: ook deze prullenbak is 2 weken lang niet geleegd8016342

4-3-2020
15:23:40

13 Graffiti Toelichting melder: Graffiti 'tag' bovenaan de poort. Ontsierd het straatbeeld nogal...7379734

13-7-2020
11:09:38

Toelichting melder: Onze zijgevel is beklad met graffiti. Graag zouden weditz.s.m. samen met de gemeente laten verwijderen.7775131
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Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

13 GraffitiOtterstraat 2020

13-7-2020
11:14:10

Toelichting melder: Graffiti op de zijgevel. Graag telefonisch contact wanneer jullie langskomen. Bvd.7775188

Toelichting melder: KCC IW: zaaknummer 7617181. Er is een grote hoeveelheid grof puinafval achtergelaten. Het ligt er al een aantal weken en het ligt er nog 
steeds.

23-6-2020
08:30:10

19 Anders nl 7712517

Toelichting melder: Al een tijdje ligt hier een verkeersbord van wegwerkzaamheden opdegrond. Er zijn hiergeen werkzaamheden, en deze zijn er ook niet geweest. 
Misschien een keer meegenomen door baldadige studenten? Zie ook de foto.

17-7-2020
09:08:33 7795033

21-11-2020
23:09:06

Toelichting melder: Fiets die al weken hier staat. Kan worden verwijderd.8216326
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Otterstraat 2020

Toelichting melder: Bouwwerkzaamheden Aldi vandaag eind vorige week veroorzaken flinke geluidsoverlast. Metingen op mijn balkon pieken boven de 75 db. 
Voornamelijk door boren maar ook het achteruituitrij signaal van diverse bouwmachines. Wij (Otterstraat^) zijn niet van te voren op de hoogte gesteld.

5-10-2020
11:50:31

01 Nieuwbouw, 
renovatie of verbouw 
woningen

Bouw en wonen 8035776

Toelichting melder: deze vrachtwagen is al 2 dagen bezig ten behoeve van de verbouwing vandeAidi.Ten eerste hebben wij nooit van de Aldi bericht gehad dat ze 
überhaupt gingen verbouwen, maar dat is een ander punt. het lijkt alsof deze vrachtwagen elke 1 a 2 minuten een enorme luchttank leegt met veel lawaai, tijdens 
het studeren hebben zelfs mijn groepsgenoten inde Teams-meeting hier last van. Graag even iemand sturen want de geluidsoverlast lijkt disproportioneel

10-11-2020
10:22:26 8152384

17-2-2020
16:20:49

02 Bestaande 
gebouwen

Toelichting melder: Achterstallig onderhoud Otterstraat 101 en 103. Geeft slecht beeld voor de buurt en geen zicht op verbetering.7331962

Toelichting melder: De Aldi is een garagebox aan de Otterstraat nummer 42 aan het verbouwen. In de vergunning (en aanvraag) van de verbouwplanning van de 
Aldi HZ_WABO-19-26886 staat dat de plannen betrekking hebben "wijzging van de indeling, de gevels en de reclameuitingen" aan Amsterdamsestraatweg 27 -35. 
Een nieuwe entree, aan de Otterstraatkant in een garagebox een ander kavel valt daar zeker niet onder.

23-9-2020
13:29:24 8001698
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02 Bestaande 
gebouwen

Otterstraat 2020 Bouw en wonen

Toelichting melder: Kcc
vergunning ingezien en deze is verleend. Er werd vanuit gegaan, dat de vergunning alleen voor interne verbouwing zou zijn. Daarom is er ook geen bezwaar 
ingediend, volgens melderbl ij kt ookuitde vergunning niet dat er een uitgang komtopde Otterstraat, nabij parkeerterrein wat volgens melder nu wel wordt 
gerealiseerd doorde Aldi. Graag actie en terugkoppeling geven.

De omwonenden van het appartementencomplex wonen op de Otterstraat. Aldi is aan het verbouwen en omwonenden hebben de
7-10-2020
11:34:27 8044853

Toelichting melder: Bijdealdi is een verbouwing gaande, maar deze verloopt niet volgens de vergunning. Buurtbewoner heeft contact met gemeente gehad en gaf 
aan dat wij hier een melding van moesten maken.Ookdeuitgangaande achterkant (otterstraat) zijn wij het niet mee eens, en er zou hier dus ook vergunning voor 
zijn. Buiten dit allemaal hebben bewoners enorm veel overlast van bouwgeluiden, en daarbij scheuren door trillingen van vrachtverkeer en bouw werkzaamheden 
in de muren binnen en buiten.

7-10-2020
19:01'16 8047381

Toelichting melder: Het gaat niet alleen om een verbouwing zoals de gemeente en de bouwheer eerder hadden aangegeven, maar nu blijkt dat de Aldi de winkel ook 
gaat uitbreiden naarde achterkant (Otterstraat) met een extra winkelingang/-uitgang. Ditis nietvolgensde afgegeven bouwvergunning. Ik vraag me dan ook af of 
de gemeente een onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen voor de omgeving (parkeren, Veiligheid, overlast, afval, boodschappenkarretjes etc) en omwonenden.

8-10-2020
11:01:31

8048525

Toelichting melder: melding over otterstraat 76. Volgens mij illegaal verbouwd en verdeeld in 2 appartementen Beneden woont een stel en boven woonden tot 
een paar dagen 2 meisjes.(mag dat?) van de laatsten is nu de woonkamer naast onze slaapkamer en aangezien de eigenaar niks aan wand/geluidsisolatie heeft 
gedaan is de geluidsoverlast enorm, leder gesprek naast ons is bijna letterlijk te volgen vanuit onze slaapkamer. Ik doe de melding nu omdat de 2 meisjes verhuist 
zijn.

03 Huisvesting en/of 
bewoning

3-6-2020
10:16:37 7646101
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Otterstraat 2020

8-9-2020
01:09:05

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Toelichting melder: Te smalle voetpaden, wiljeerlangskunnendan moet over de weg01 Trottoir 7953879

5-6-2020
18:47'28

Toelichting melder: Er staat al meer dan een week een aanhanger die een parkeerplaats inneemt.03 Rijweg 7658627

Toelichting melder: De Aid i heeft werkzaamheden en wij kunnenerals bewoners nietuitvanuitde parkeerplaats met de auto. Alleen zijn er borden geplaatst om 
drie parkeerplaatsen vrij te houden. Daarnaast is ons als bewoners niks gemeld van alle geluidsoverlast die plaats zou vinden. Ik moet nu met de trein naar werk. Ik 
had hetfijn gevonden iets te weten zodat ik mijn auto kon verzetten. Dit is asociaal van de Aldi.

4-9-2020
12:24:33 7945580

Toelichting melder: De rijweg isdegeheledag geblokkeerd door de verbouwende Aldi. Ook hulpdiensten kunnendehuizenaande Otterstraat 44 en 46 niet 
bereiken mocht dit nodig zijn. Alle auto's die geparkeerd staan op de openbare parkeer plekken kunnenernietuit. Dit zonder waarschuwing van de buurt of 
aankondingingaande auto's.

4-9-2020
12:51:38 7945807
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Otterstraat 2020

05 Gebruik 
gemeentegrond

11-11-2020
09:25:24

Toelichting melder: Weer bouwbenodigheden die overal en nergens staan. Ookop parkeerplaatsen voor elektrische auto's. Wordt lastig opladen zo.Overige 8164743

Toelichting melder: Bouwwerkzaamheden van de ALDI supermarkt blokkeren de toegang tot de openbare parkeerplek en huizen in de Otterstraat. Bewoners inde 
omgeving en parkeervergunninghouders zijn vooraf niet gewaarschuwd en kunnen nu niet met hun auto in-en uitrijden. Ook ambulances en de brandweer kunnen 
niet door. Deze situatie is onaanvaardbaar en moet onmiddellijkenter plaatse worden verholpen. Anders moeten deomwonendendenkenaaneenonmiddellijke 
stopzetting van de bouw door de gemeente of de rechtbank.

4-9-2020
13:59:13

08 Anders mbt 
Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

7946311

21-9-2020
19:17:32

Toelichting melder: Glas ligtopde parkeerplaats, waarschijnlijk van een auto inbraak7995396

31-12-2020
23:49:03

Overlast Toelichting melder:00 Vuurwerkoverlast 8438926
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OverlastOtterstraat 2020

Toelichting melder: Huisfeest aan de gang aan de Otterstraat met erge geluidsoverlast. Er wordt ook geen afstand in acht gehouden, aande achterkant zichtbaar 
bij Ekoplaza. Ook schreeuwen zij vaakin het weekend totdiep in de nacht uit het raam of zelfs op het dak, dit gebeurt vandaag ook.

2-11-2020
10:40:3801 Jongerenoverlast 8120514

12-6-2020 
08:41 17

02 Geluidsoverlast Toelichting melder:7680099

Toelichting melder: Verbouwing bij de aldi, bouwvakkers hebben overal maling aan, communiceren niet, laten bouwmaterialen slingeren en blokkeren steeds de 
hele straat. Dit is een doodlopend parkeerterrein waardandusookgeen hulpdiensten bij kunnen. Bij vragen krijg je een grote mond. Wij als bewoners zijn het hier 
helemaal zat!

5-10-2020
12:19:02 8035986

Toelichting melder: ontzettend harde muzieken andere lawaai in de ochtend terwijl ik probeer thuis te werken. Ik weet niet zeker of het dit huis is, maar het is iig in 
de Otterstraat. De huizen hier zijn oud en hebben vrijwel geen isolatie qua geluid, ikword helemaal gekterwijl ikwil werken...

10-12-2020
10:39:05 8325892
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OverlastOtterstraat 2020

03 Overlast van 
verslaafden of daklozen 19:38:09

Toelichting melder: De doorgang bij de otterstraat naarde ASW wordt als publiek toilet gebruikt. Naast dat er dagelijks wordt geplast, wordt er ook geregeld 
gepoept, nu ook weer. Het zou heel fijn zijn als dit snel opgeruimd wordt

14-6-2020
7684671

Toelichting melder: De laatste tijd is het vaak feest in de studentenhuizen van de Ss h. Afgelopen vrijdag en zondag ging het beide nachten tot een uur of vier door, 
met veel gegil en gezang. We hebben altijd van de studentenfeesten kunnen meegenieten, maar nu het meerdere keren per week is en niet alleen maar in het 
weekend wordt het beetje te gek. Er zitten verschillende huizen en het zuilen verschillende feesten zijn, maar het gaat wel ten koste van mijn slaap. Het zou fijn zijn 
als hier op gehandhaafd kan worden

29-6-2020
10:03:26

05 Burenoverlast 7730554

Toelichting melder: Bijdeoude katholieke school (nummer99) wonen meerdere jonge ren (expats?) Zij hebben feestjes die te lang doorgaan en te luidruchtig zijn. Ze 
zijn erg schreeuwerig en lijken niette beseffen dat ze midden in een woonwijk wonen waarvan er velen de volgende dag moeten werken. Nergens kun je ze 
aanspreken, want alle hekken zitten dicht. Zeer vervelend!!

4-7-2020
00:44:07

7752006

Toelichting melder: Elke week is het weer raak met huisfeesten. Meestal wordt er vanaf 00:00 hard geschreeuwd, zo ook nu... Hopelijk heeft iemand tijd om een 
kijkje te nemen, alvast bedankt.

5-12-2020
00:16:59 8302679
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OverlastOtterstraat 2020

Toelichting melder: Er zijn verbouwingswerkzaamheden bijdealdiaandegang,enwijals bewoners hebben continu overlast van verkeerd geparkeerde auto's, 
aanhangers, busjes en andere bouwvoertuigen. Bouwvakkers blokkeren hierbij de hele straat of de parkeerplaats zodat je er niet uit komt. Dit mag sowieso niet 
ivm hulpdiensten die er door moeten omdat het een doodlopende straat is, meerdere keren aangesproken, politie is al op de hoogte, verschillende meldingen 
gedaan maar er gebeurd vrij weinig mee.

29-10-2020
13:39:23

12 Parkeren 8113237

Toelichting melder: Staan weer auto's van bouwvakkers over al nergens geparkeerd. Voor het hek van een privé terrein waar duidelijk opstaat niet parkeren, op 
plek voor elektrische auto's. Als ik me auto daar neer zet krijg ik een boete. Ook doordat hun overal hun auto neerzetten wordt het voor bewoners vrij lastig om te 
kunnen parkeren terwijl we daar maandelijks voor betalen.

2-11-2020
08:56:26 8119699

Toelichting melder: Vanmorgen weer voor de zoveelste keer alles afgesloten en geblokkeerd. Weer meeralseen halfuur moeten wachten omerdoorte kunnen. 
Buiten dat het erg vervelend begint te worden voor bewoners, mag de straat niet afgesloten worden ivm doodlopende straat. Hulpdiensten moeten hier ten alle 
tijden bij kunnen,dit kan nu niet. Misschien kunnenjullieeensinde ochtend controleren ipv in de middag. Of direct na een melding en niet5uur later. Lukt niet om 
de foto te uploaden!

12-11-2020
08:48:51

8168241

Toelichting melder: Op de aangegeven plek is een zeer scherp lichtinstallatie met bewegingssensor geinstalleerd. Als die lamp aangaat verlicht hij niet alleen hun 
binnenplaats, maar ook zes-zeven appartementen in ons gebouw.10-3-2020

22:20:53
15 Anders mbt overlast 7397150

Er valt nauwelijks contact te leggen met de tijdelijke bewoners...
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Overlast 15 Anders mbt overlastOtterstraat 2020

Toelichting melder: Op genoemde locatie troffen wij inderdaad ontlasting (Ruikt ook naar genoemde) tegen de muur. 
Graag laten verwijderen, 
richting Aldi aan de linkerkant

15-6-2020
13:19:20 7687607

Toelichting melder: kcc ivd: MeldermelddatdeAldiaande Amsterdamsestraatweg aan het verbouwen is. Melder woont inde Otterstraat en heeft erg veel 
overlast van de vrachtwagens die i.v.m. de verbouwing de straat blokkeren waardoor melder er 's ochtends niet uit kan, moet soms 15/30 minuten wachten. Als hij 
er wat van zegt krijgt hij een grote mond. Bewoners zijn hier ook niet over ingelicht. Graag kijken wat hier aan te doen vait.

1-9-2020
10:40:47 7931558

Toelichting melder: Hoi, ik maak melding van een verzakking van de stoeprand van een bomen perk voor onze woning. Ik zou graag willen dat deze opgehoogd 
wordt, dan kan ik wat beplanting aanbrengen. We hebben een andere perk waar de stoeprand wel goed staat. Ik ben niet het juiste gereedschap om dit aan te 
passen, anders had ik het graag gedaan. Zie foto's van verzakking en voorbeeld van andere perk. Groet en dank!

20-4-2020
12:14:43

Parken en groen 02 Struiken en perken 
voorziening

7515211

Toelichting melder: Hoi, ikhebdit voorhaar een melding gemaakt van de verzakking van de stoeprand van bomen perk naast onze woning. Zaaknummer 7515211. 
Later een bericht ontvangen dat deze was afgehandeld endatdemeldingindeplanningisopgenomen.Totophedenis het niet verholpen. Graag maar ik daarom 
opnieuw een melding aan. Zie bijgevoegde foto's van de verzakking en een voorbeeld in onze straat van een andere perk met de stoepranden op juiste hoogt. Ik wil 
graag daarna wat beplanting aanbrengen. Dank!

15-11-2020
16:37:27 8176657
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Otterstraat 2020

17-2-2020
19:58:53

Toelichting melder: Er is een paaltje vanaf parkeerterrein bij Otterbeverpark richting Aldi Amsterdamsestraatweg opzij geduwd (staat niet meer rechtop)Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekken 7332374

5-7-2020
14:47:00

Toelichting melder: Beweegbare paaltjes blijven in de grond steken. Graag weer omhoog plaatsen.7753163

Toelichting melder: Op de kruising van de Otterstraat en de Kruisweg staan verkeerspaaltjes die naar beneden kunnen als de (spoed)diensten er langs moeten 
(politie, BOA, ambulance). Er komt een hoge pieptoon vanaf, die vooral in de nacht storend is. Overdag hoorje door omgevingsgeluiden hier niet zoveel van. Zou 
iemand hier naar kunnen kijken en dit willen verhelpen? Alvast dank!

30-10-2020
09:40:23 8115265

30-10-2020
20:49:37 Toelichting melder: De beweegbare palen op hoekOtterstraat/Kruisweg laten een erg irritanten luid piepgeluid horen.8117853
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Straatmeubilair 01 Paaltjes en hekkenOtterstraat 2020

2-11-2020
20:47:53

Toelichting melder: Paaltjes zitten vast en maken zo irritant geluid dat alle katten van slag zijn.8123869

03 Banken en 
zitelementen

Toelichting melder: In het Otter-Beverpark is de zitbank op de hoogte van Otterstraat 52 kapot. De voorste plank van het zitgedeelte was rot en is door te heftig 
gebruikt gebarsten. De plank is inmiddels verwijderd

11-5-2020
12:41'57 7577359

Toelichting melder: Tijdens het studentenfeestje van vrijdagavond 12 juni hebben de studenten van Otterstraat^ unit bovenin in de hoek, twee straatnaamborden 
van de Otterstraat ontvreemd. Zie foto's van de plekken waar ze hingen. We hebbenzeeropaangesprokeneneen week gegeven om ze terug te plaatsen. Geen 
idee of dat gaat gebeuren vandaar ook deze melding.

07 Anders mbt 
straatmeubilair

13-6-2020
18:51:18 7683575

Toelichting melder: Om met de auto vanaf Oudenoord (vanuit Overvecht) de Otterstraat in te kunnen draaien moet de lijnbus-baan en een fietspad overgestoken 
worden. Omdatde ingang van de Otterstraat net na een bochtzit wordtervaakdoor bestuurders achterjete laat gezien datje bentafgeremd (om te kijken of er 
fietsers aan komen) of wordt er verwacht dat je op de "rechterbaan" hoort te rijden (maar dit is een busbaan). Dit gaat ontzettend vaak bijna fout, hopelijk kan 
iemand deze situatie evalueren. Bedankt.

01 Onveilige 
Verkeerssituatie

7-8-2020
17:05:28

Verkeer 7861883
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
VerkeerOtterstraat 2020

8-10-2020
12:26:08

06 Overlast parkeren Toelichting melder: Aanhanger bij laadpaal8049193

2-12-2020
11:39'55

Toelichting melder: Melding via de overlast telefoon doorgegeven omdat na 1000 meldingen via slim8292918

Toelichting melder: Excuses er ging iets mis bij de vorige melding, is dus dezelfde melding. Heb de melding doorgegeven via de overlast telefoon, al heel vaak via 
slim

2-12-2020
11:43:45 8292948

Toelichting melder: Gaat steeds iets mis met melden, waardoor nu meerdere meldingen, maar hierbij de foto's van de situatie, dan is er een beeld bij. Ook gemeld 
via overlast telefoon. Kunnen nu geen auto's in of uit.

2-12-2020
11:4740 8292985

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Verkeer 06 Overlast parkerenOtterstraat 2020

Toelichting melder: Na 1000 meldingen wederom weer een bus geparkeerd voor een uitrit waar duidelijk op staat uitrit vrijlaten. Bewoners zijn de parkeeroverlast 
enorm zat! Staat er al

7-12-2020
09:56:50 8311012

7-12-2020
10:00:44

Toelichting melder: Is dit tegenwoordig ook een parkeerplek? Paaltje is al dagen geleden uitdegrond gehaald en is niet meer terug gezet.8311057

7-12-2020
10:02:27

Toelichting melder: Staat er inmiddels vanaf 07.30 uur vanmorgen, melding maken ging mis dus hierbij de foto's.8311081

Er staat al 11/2 j aar een motor op de stoep voor het raam. De motor is rond kerst omgetrapt en het kenteken plaatje is inmiddels erToelichting melder: KCCl 
afgeschroefd.

27-1-2020
10:56:54

12 Wrak van caravan, 
aanhanger of ander 
voertuig

7265782
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Verkeer 12 Wrak van caravan, 

aanhanger of ander 
voertuig

Otterstraat 2020

Toelichting melder: KCC^^Er staat al 11/2 jaar een motor op de stoep voor het raam. De motor is rond kerst omgetrapt en het kenteken plaatje is inmiddels er 
afgeschroefd.

12-3-2020
14:40:29 7403793

Water en 
riolering

21-2-2020
14:33:40

Toelichting melder: Op dit stukje fietspad zit een van de twee riool putten verstopt, waardoor het fietspad onder water staat als het geregend heeft.04 Riolering 7346120

5-4-2021
09:21:46

Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Toelichting melder: Hier is een bankstel gedumpt. Graag verwijderen.2021 8736238

30-8-2021
18:32:06 Toelichting melder: Grote blauwe vuilniszak-)- ikeakast9228174
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2021

10-12-2021
12:11:31

Toelichting melder: Restanten van verkeerd aangeboden huisraad.9563935

Toelichting melder: Op de genoemde locatie hebben wij een gedumpte lattenbodem aangetroffen. Graag doorzetten naar de desbetreffende afdeling voor 
verwijdering.

12-12-2021 
20:27 31 9567333

Toelichting melder: De vuilniswagen is vandaag door de straat gereden, maar heeft de volle kliko's laten staan. Kan het gft alsnog worden opgehaald in de 
Otterstraat? Dankvast.

1-2-2021
17:43:11

03 Niet opgehaald afval 8535179

Toelichting melder: KCC fh: De rolcontainer van de appartementen van de Kruisweg (aangeboden inde Otterstraat ter hoogte van nummer79)isalenigetijd niet 
geleegd, graag alsnog inzamelen.

9-4-2021
13:22:10 8752525
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2021

22-4-2021
16:46:41

Toelichting melder: KCC| Grofvuil is niet volgens afspraak opgehaald op donderdag 22-4-2021. Melding gemaakt op donderdag 22-4-2021 om 16:45 uur.8796701

Toelichting melder: KCC 
gisteren. Hierbij het verzoek om dat alsnog te doen

Bewoner biedt altijd bij het tweede gietijzeren hek haar afvalcontainer aan. Dit is een grijze container. De bak is echter niet geleegd16-7-2021 
09:41 11 9088806

24-11-2021
16:32:51

Toelichting melder: kcc/^24/1116.30 Snoeiafval is niet gehaald vandaag. Graags alsnog ophalen en laten weten wanneer dat dat zal gebeuren.9507878

l Mw meldt dat er een afspraak staat voor grof vuil (nagekeken klopt). Zij woont op de 3513AN29. Het grof vuil (een bank en 2 fauteuils)Toelichting melder:
staat thv achterkant Aldi parkeerplaats thv Otterstraat 42-46. (dit was ook gemeld)

30-12-2021
16:17'42 9625482
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2021

31-1-2021
14:36:00

07 Ondergrondse 
container vol

Toelichting melder:8529869

4-6-2021
15:02:43

Toelichting melder: Container 0004729 en 0004599 zijn vol8934564

28-12-2021
23:38:58

09 Prullenbakken Toelichting melder: Hier wordt altijd troep op straat gegooid door dat studentenhuis. Gelieve ze eruit te trappen en op te sluiten en dat studentenhuis af te fikken.9618735

31-12-2021
15:46:55

Toelichting melder: Hier staat al dagen een bankstel, ben band dat de brand er een keer in gaat9628564
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2021

14-7-2021
14:49:35

Toelichting melder:13 Graffiti 9082238

Toelichting melder: Ligt al een paar dagen overal glas van een stelling/deur van de Aldi. Medewerkers kijken er naar maar ruimen het niet op, graag opruimen ivm 
auto's die daar langs rijden/kinderen die er langs lopen.

4-1-2021
11:24:52

19 Anders nl 8442945

14-2-2021
13:33:39

Toelichting melder: Ontlasting tegen muur aan, erg goor!!8570662

Toelichting melder: Alweer heeft iemand tegen de muur gepoept! En met iemand bedoel ikeenmandiealbijde politie/handhaving/wijkagent bekend is. Hij doet dit 
nu al voor de zoveelste keer. Wanneer wil de gemeente nu echt iets onderbemen tegen deze man?

1-4-2021
14:31:14 8728836

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

19 Anders nlOtterstraat 2021

Toelichting melder: Tegen de kopgevel en in het fietsenrek thv #116 staan al een tijd ongebruikte fietsen. Graag weer een fietsen-sticker-actie en daarna evt. 
afvoeren.

1-10-2021
09:54:51 9329959

Toelichting melder: Paaltjes scheef of eruit gehaaid. 
Het eruit gehaalde paaltje ligt nog bij de fiets op foto 2.

10-1-2021
12:39:45

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir 8464614

6-4-2021
13:51:36

Toelichting melder: De 2 putten achter in het park zitten vol grond8740064

20-4-2021
18:14:20

Toelichting melder: Paal staat scheef beter verwijderen hi8788642

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 TrottoirOtterstraat 2021

Toelichting melder: Graag bij de algemene rode toegangsdeur 48 A stoeptegels verhogen tot en met stenen drempel in verband met elektrisch rol stoel gebruik van 
bewoner die naar huis komt vanuit revalidatie. Partner mw. 
opdracht. Hartelijk dank!

5-11-2021
11:47:19

is contactpersoon genoemd telefoonnummer is van mw. Afdeling Wmo Utrecht geeft de9446111

Toelichting melder: Bij regen blijft er veel water in het parkeervak liggen. Probleem speelt sinds huisnummer Otterstraat 71 in najaar 2019 heeft verbouwd ener 
zware bouwafval containers inde parkeervakken hebben gestaan. Parkeervak is mogelijk hierdoor verzakt.

16-5-2021 
20:25 55

03 Rijweg 8867422

Toelichting melder: Karretjes va naldi slingeren regelmatig rond door mensen die ze niet aan de voorkant terug zetten. Na meerdere keren ze zelf terug te hebben 
gezet, ze nu aan de achterzijde neergezet en dit bij personeel gemeld. Ze staan er nu al meer als een week, en het worden er steeds meer.

6-6-2021
08:07:51 8936545

6-6-2021
22:38:24

Toelichting melder: Schade aan het wegdek (busbaan) rondom put. Dit veroorzaakt trillingen door het hele huis wanneer er bussen langs rijden.8937219
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

Otterstraat 2021

06 Verkeersborden en 
straatnaamborden

Toelichting melder: Verboden te parkeren borden i.v.m. verbouwing Aldi staan er nog steeds, terwijl verbouwing reeds 6 weken geleden is afgerond. Borden graag 
verwijderen.

23-1-2021
09:04:27 8508019

13-1-2021
18:43:51

08 Anders mbt 
Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

Toelichting melder: Water loopt niet meerweg in putOverige 8478523

16-5-2021
16:59:23

Toelichting melder: 4 laden en lossen plekken voor vrachtwagens worden al enige tijd gebruikt als parkeerplaats.8867241

26-11-2021
18:17:15

Toelichting melder: Straatverlichting doet het niet9515897
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
OverigeOtterstraat 2021

Toelichting melder: Feestje gaande...Ook harde muziek en geschreeuw. Meestal gaan ze tot diep in de nacht door. Het zou fijn zijn als iemand hen bewust maakt dat 
dit niet kan in deze coronatijd....

22-1-2021
23:23:21

19 Coronamaatregel 
afstand/groepsvorming

8507857

24-1-2021
01:17:42

Toelichting melder: Studenten zijn buiten tijdens de avondkloken verstoren de rust!8508632

Toelichting melder: Otterstraat achterzijde Ekoplaza.. Elke keer weer feestjes tot diep in de nacht. Zelfsnuom05:00nogaandegang. 
Heb niet het idee dat hier tot nog toe iets aan is gedaan. Het zou fijn zijn als dit studentencomplex erop wordt geattendeerd.

10-1-2021
05:03:23

Overlast 02 Geluidsoverlast 8464414

26-9-2021
00:32:11

Toelichting melder:9310200
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
OverlastOtterstraat 2021

3-3-2021
14:09:49

05 Burenoverlast Toelichting melder: Eriseen feest aandegang met veel geluidsoverlast8632144

3-3-2021
14:54:47

Toelichting melder: Luidruchtig samenzijn aan de gang met veel geschreeuw. Dit gebeurt te vaak en spreek hier veel buren over die hier last van hebben!!!8632617

Toelichting melder: Jongeren houden regelmatig feestjes kndetuinenin huis. Na een bericht naar hen zijn ze wat stiller maar gaat het later gewoon hard door. Ze 
houden huisfeestjes met bezoekers en gaan tot laat (4 / 5 uur) door met de feestjes.

9-6-2021
04:36:39 8947433

Toelichting melder: Vaakfeestjes tot laat (4 uur) in huis en in de tuin. Zitten veel buiten hard lawaai te maken tot laat bij mooi weer. Na een bericht naar ze, zijn ze 
even stil maar gaat vaak weer door. Worden vaak bezoekers ontvangen.

9-6-2021
04:45'40

8947434
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Overlast 05 BurenoverlastOtterstraat 2021

Toelichting melder: Ondanks contact met de SSH over het studentencomplex aan de otterstraat en amsterdamse straatweg s de geluidsoverlast door studenten 
onhoudbaar. Nachts en op straat ajb gemeente doe iets, wellicht ook wijkagent in scha kei en???

23-8-2021
12:35:57 9204361

Toelichting melder: Geluidsoverlast in de nacht 
Groepsvorming zonder inachtname coronaregels

12-9-2021
01:22:24 9265864

6-2-2021
23:51:15

Toelichting melder: Studenten houden buiten een sneeuwballengevecht achter de ekoplaza19 Coronamaatregel 8551529

Parken en groen 
voorziening

1-11-2021
17:25:01

Toelichting melder: Boompalen omgevallen. Een met houtrot, anderte ondiep ingegraven. Reeds verwijderd. Nieuwe boompalen noodzakelijk?01 Bomen 9431329
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat 2021

4-1-2021
11:57:57

Verkeer 06 Overlast parkeren Toelichting melder: kcc, Er staat een auto half op de stoep. Graag handhaven8443305

Toelichting melder:
wit ander busje fout geparkeerd staat op de stoep met zijn alarm lichten aan al 3 kwartier. Zekunnendeeigenaarvanhetbusjenietvindenendhrkande bocht niet 
maken om de Herenweg op te rijden. Het witte busje heeft kenteken

Dhr is vrachtwagenchauffeur en staat achter de Aidi moet weg en staat gruwelijk in de weg en blokkeert nu de circulatie omdat er een
20-12-2021
15:02:50 9593644

Graag handhaven.

10 Overlast van 
(brom-)fiets parkeren

Toelichting melder: Inde Otterstraat tussen Oudenoord en Kruisweg staat het barstensvol met fietsen. Het is al bijna 2 jaar geleden dat de gemeente een 
label-actie voor fietsen heeft gedaan om ongebruikte (wees)fi etsen te verwijderen. Behoefte dat de gemeente een nieuwe la bel actie uitvoert

3-10-2021
23:34:32

9334824

Toelichting melder: Rioolverstopping aan de stoepzijde voor de woning van Otterstraat 95, Utrecht. De pijp is ernstig verstopt.
Water en 
riolering

22-3-2021 
07:27 4204 Riolering 8690911

zou hier iemand van de gemeente langs kunnen gaan?
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat

00 Afval naast de
ondergrondse
container

8-5-2022
19:18:32

Afval en 
vervulling 
openbare ruimte

Wederom afval naast container2022 10045024

01 Achtergelaten 
kliko's

5-7-2022
18:13:38

Er zijn papiercontainers uitgedeeld inde Otterstraat in het voorjaar. Deze papiercontainers staan langdurig op straat en vangen restafval van voorbijgangers10241913

4-1-2022
19:57:58

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Bankstel staat hier al enkele dagen graag door zetten voor verwijdering9640722

23-1-2022
17:00:40

Vuilnis en grofvuil gedumpt op beide hoeken van het kruispunt kruisweg / otterstraat.9699819
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2022

1-4-2022
15:56:04 9932686

Beste gemeente, sinds kort hebben wij ondergrondse containers, alleen niet alle bewoners uit onze straat lijken hiervan op de hoogte. Afgelopen donderdag 
hebben veel bewoners hun grof vuil zoals gewoon lijk aangeboden. Dit wordt niet meer opgehaald omdat de ondergrondse container er is. Gevolg isdaternual 
dagen zakken vol afval liggen, waar niemand iets mee doet. Zouden jullie dit op kunnen halen? of de bewoners duidelijk willen maken dat ze dit zelf doen? Bij 
voorbaat dank.

18-4-2022
22:10:30 9982220

De straat ligt hier sinds donderdag vol met afval. Kennelijk kunnen bewoners niet lezen, ondertussen genieten ratten en katten van het afval. Kan de gemeente hier 
iets aan doen? Bijvoorbeeld handhaven, voorlichten en inzamelen?

19-4-2022
16:17:08 9986386

13-5-2022
08:24:47

Verschillende zakken met huisvuil. Liggeneraleen paar dagen.10065707
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

01 Verkeerd 
aangeboden afval

Otterstraat 2022

10-6-2022
10:37:28

Vuilniszakken in plaats van in de container op straat gezet. Bij palen hoek Kruisweg Otterstraat10155213

26-3-2022
18:56:05

02 Zwerfvuil Achtergelaten rommel na vermoedelijk een gezellig buitenzitten.9909818

26-3-2022
21:00:11

The students living accross the road is leaving theirtrash in the road after having a party9909893

26-3-2022
21:28:09

the students living in m Otterstraat is leaving theirtrash outside in the road afterthey had a party. There's also a trolley standing outside9909911
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

02 ZwerfvuilOtterstraat 2022

8-7-2022
18:48:18

Verkeerd aangeboden afval dat er al > 2 weken ligt10254676

8-1-2022
10:28:08

Restafval niet opgehaald op 6/1/202203 Niet opgehaald afval 9652791

8-1-2022
10:55:03

Toelichting melder: Vuilnis is afgelopen donderdag niet opgehaald. Er staan vele zakken inde straat.9652816

Beste,Afgelopen donderdag (6-1-2022) zou ons afval worden opgehaald, maar dit is niet gebeurd. Er liggen nu dus ook heel veel stinkende afvalzakken gewoon op 
straat (intussen al 4 dagen). Graag hebben wij dat deze alsnog zsm worden opgehaald

9-1-2022
16:47:21 9653852
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

03 Niet opgehaald afvalOtterstraat 2022

KCC^ Afgelopen donderdag is het restafval niet meegenomen, er zijn meerdere meldingen van gemaakt enerisookeen wagen langs geweest maar deze heeft 
een aantal punten overgeslagen (is waarschijnlijk via de verkeerd kant de straat ingereden, daar staan paaltjes), graag alsnog inza melen.

11-1-2022
12:58:41 9660845

2-3-2022
19:22:09

Een hoeveelheid takken is niet opgehaald, terwijl er wel een afspraakwas gemaakt.9827797

9-5-2022
18:46:29

Grote container voor restafval niet geleegd. Dat gebeurt regelmatig.10050895

17-5-2022
19:36:18

De grijze container is weer niet geleegd. Vorige week ook al. Graag even melden wanneer ik de grijze container naar voren kan, zodat het kan worden geleegd.10081015
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Afval en 
vervuiling 
openbare ruimte

Otterstraat 2022

23-1-2022
21:23:53

19 Anders nl Gedumpt grofvuil.9700039

8-7-2022
12:02:26

Fiets wrakken en begroeing blokkeren doorgang10252695

Betreft het verzoek om na te gaan of er ooit een omzettings-/omgevingsvergunning door de eigenaar is aangevraagd voor (kamer)verhuur. Enige achtergrondinfo 
is meegestuurd. Voor nadere toelichting svp contact met mij opnemen.

22-2-2022
11:44:18

02 Bestaande 
gebouwen

Bouw en wonen 9798563

betreft zaaknummer 9798563heb maandagmorgen contact gehad ivm gewenste terugkoppeling. Ik zou binnen 24 tot 48 uur teruggebeld worden, helaas tot op 
heden niets vernomen, graag ontvang ik alsnog een terugkoppeling over genoemde zaak. Mijn contactgegevens zijn bekend hartelijk dank

25-3-2022
09:25:20 9905598
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Otterstraat 2022

Het pad aan de linker zijde van het park is niet meer egaal door wortelontwikkeling van de boom (zie afbeelding). Hierdoor is deze kant van het park moeilijk 
toegankelijk voor mensen meteen kinderwagen, rollator, rolstoel of mensen die slechtter been zijn.Graag wil ikdaarom hetverzoekindienen voor het aanstampen 
van de grond om de toegankelijk te verbeteren.

11-3-2022
11:06:38

Openbare 
ruimten, wegen, 
speelplaatsen

01 Trottoir 9857057

26-4-2022
08:50:19

fietsen blokkeren normale doorgang stoep10008357

8-1-2022
17:10:54

02 Openbare 
verlichting defect

Paalnummer: 507; Paal type: 4FKP; Voeding: 3513E-8; ld: 48504;9653190

23-1-2022
12:37:05

Paalnummer: 8; Paal type: 4FKP; Voeding: 3513E-3; ld: 57253;9699568
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Openbare 
ruimten, wegen, verlichting defect 
speelplaatsen

02 OpenbareOtterstraat 2022

24-3-2022
08:55:59

Paalnummer: 501; Paal type: 7AKA; Voeding: 3513E-8; ld: 49465;9901060

Ik ben van de Ekoplaza en onze chauffeurs melden dat het wegdek op deze plek is verzakt, waardoor het laden en lossen niet meer zo makkelijk gaat. Zou dit 
eventueel gerepareerd kunnen worden? Alvast bedankt.

13-5-2022
12:07:4803 Rijweg 10067375

08 Anders mbt 
Openbare ruimten, 
wegen, speelplaats

Pol Iers in de wijk zijn naar beneden en nu iserenorm veel verkeer dat naar een parkeerplaats inde wijk zoekt. Zorgt voor veel verkeers onveiligheid in de wijk. Ook 
op de Herenweg. Auto's tegen het verkeer in, te hard rijden, mixen met fietsers.

26-5-2022
11:57:44

Overige 10109977

Op de muur van het gebouw aan de hoek Otterstraat/Oudenoord (op de parkeerplaats) is een muurschildering van de Verfdokter beschadigd door de storm. Er is 
een deel hout afgewaaid.Graag herstellen en kunstenaar deel bij laten schilderen.

10-3-2022
17:00:37

11 Overige 9855401

TOELICHTING braken down by O PEN BARE RUIMTE NAAM, REGISTRATIE_DATUM Year, CATEGORIE, SUB_CATEGORIE, REGISTRATI E_DATUM and ZAAK_NUMMER. The data is filtered on MELDINGJND, which keeps J The view is filtered on OPEN BARERUIMTEN AAM, 
which keeps Beverstraat, Makassarstraat and Otterstraat.



WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Overige 11 OverigeOtterstraat 2022

20-6-2022
17:40:32

graffiti op de muren10187740

20-6-2022
17:48:00

graffiti op de deuren10187755

20-6-2022
17:56:51

graffiti op de ramen10187768

12-2-2022
02:18:13

Overlast 01 Jongerenoverlast Uit de hand gelopen huisfeestje. Jeugd staat zelfs op het dak te drinken en roken. Erg veel geschreeuw en ge bonk van muziek...9767550
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Overlast 01 JongerenoverlastOtterstraat 2022

Op de parkeerplaatsen en nu ook in steeds grotere mate in de aanrijroute naar de parkeerplaatsen staan regelmatig jongeren die de parkeerplaatsen vervuilende 
met etensverpakkingen enbuitende vakken waarmee ze de toegankelijkheid van de parkeerplaats beperken. Bijv meerdere auto's naast elkaar waarmee de weg 
geblokkeerd wordt, of parkeren richting het midden van de rijbaan ter hoogte van een lantaarnpaal.

16-6-2022
21:22:46 10177011

14-3-2022
13:28:07

Groep jongeren met box buiten roken en drinken05 Burenoverlast 9864235

4-3-2022
17:57:38

De gemeente heeft een containergeplaatst precies op de plek waar we laden en lossen voor de Aidi supermarkt. Chauffeur kan niet meer zonder schade wegkomen12 Parkeren 9836100

9-2-2022
18:37:54

Parken en groen 02 Struiken en perken 
voorziening

Stenen rondom het perk zijn kapot en liggen scheef9759120
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WOO 2022-0509
Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
Parken en groen 
voorziening

Otterstraat 2022

07 Anders mbt parken 
en groenvoorziening

8-3-2022
18:36:22

Plantenbak is in de nacht van 16/17 feb volgespoten met graffiti. Daders al opgepakt door politie. Is de graffiti te verwijderen?9847029

02 Verkeersborden en 
straatnaamborden

25-5-2022
08:39:43

Verkeer 4 oplaadpunten voor elektrische auto's maar zijn al dagen bezet door niet elektrische auto's ivm ontbreken van bord E1000.10105551

De eko plaza lost dagelijks voor hun achterdeur terwijl aan de overkant een laad en los plekis. Soms staat daar een vrachtwagen van aldi te lossen en blo keert hij 
hierdoor de straat. Bij aan spreken krijg je vrij direct een grote mond. Wellicht kunnen jullie een keer in gesprek gaan dat zij zich gewoon aan de regels moeten 
houdenendan maar een stukje verder moeten lopen. Zo blijft de straat toegangelijk voor iedereen inclusief hulpdiensten!

22-2-2022
09:10:44

06 Overlast parkeren 9797351

De nieuw geplaatste oplaad palen kunnen niet gebruikt worden omdat niet elektrische auto's er parkeren. De parkeerplaatsen staan ook nog niet aangegeven als 
parkeerplaats voor elektrisch laden.

26-5-2022
21:52:28 10110565
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Alle meldingen tm 26-7-2022. Locatie: Beverstraat, Otterstraat, Makassarstraat

OPENBARERUI.. YearofREG.. CATEGORIE SUB CATEGORIE REGISTRAT.. ZAAK NUM..
VerkeerOtterstraat 2022

Hoge snelheid en hige frequentie elektrische bezorgfietsen go ril las en overige flitsbezorgers. Bezorgers bellen niet en hebben regelmatig bijna aanrijdingen in de 
straat. Distributiecentrum aan westerdijk utrecht

26-1-2022
23:32:0813 Anders mbtverkeer 9713145

Elke ochtend rond 5 uur rijdt er een scooter door de straat. Deze stopt elke 10 meter met piepende remmen om iets door brievenbussen te doen. De scooter maakt 
veel herrie. Ik word er wakker van.

10-1-2022 
07:37 3215 Verkeersgeluid 9654259

02 Wateroverlast 
buiten de woning

Als het regent staat het parkeervaktussen 69 en 71 helemaal blank. Water kan niet goed wegstromen. Dit is al een paar maanden zo, dus niet nu pas met het 
extreme weer.

Water en 
riolering

21-2-2022
16:37:37 9796306
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