
Schouw met medewerking van politie, brandweer, gemeente en TNP op 14 december 2021 : 

1. De Poort : 

 

Aan de op- en afrit van het parkeerterrein bij Toolstation wordt een constructie gebouwd om te voorkomen dat 
vrachtwagens dit parkeerterrein oprijden. Vaak rijden vrachtwagenchauffeurs het parkeerterrein op om 
vervolgens achteruit te rijden naar een van de laaddocks van het tegenoverliggende bedrijf “Amcor”.                 
De constructie moet dienen om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

 

 

Op het parkeerterrein bij Toolstation staat elke middag een loempiakraam. Omliggende bedrijven ondervinden 
hiervan veel zwerfafval. Ook wordt vooral ’s avonds en ’s nachts ongedierte waargenomen. Aan de gemeente is 
gevraagd om hier een vuilnisbak te plaatsen. De gemeente wil hier echter niet in meegaan. Dit parkeerterrein is 
te klein voor het plaatsen van een vuilnisbak. De vervuiler moet zelf het afval opruimen. De eigenaar van de 
loempiakraam heeft zelfs een kleine afvalbak geplaatst en ruimt ook elke avond het afval rondom de kraam op. 
Vaak constateert hij ook zelf dat er veel afval in het struikgewas ligt dat helemaal niet van hem afkomstig is. 



 

De situatie rondom de loempiakraam is uitvoerig ter plaatse besproken. Ook is door de aanwezigen zwerfafval, 
met name diverse blikjes in het struikgewas waargenomen die niet door de eigenaar van de loempiakraam 
verkocht worden. Later op de dag is nog met de eigenaar gesproken. Hij heeft toegezegd dat het afval rondom 
zijn kraam netjes opgeruimd wordt voordat hij de parkeerplaats verlaat. 

 

 

 

De kast voor de elektriciteitsvoorziening op het parkeerterrein bij Toolstation is ontzet en beschadigd. De 
gemeente zal met betreffende instantie contact opnemen om deze te laten herstellen. 



 

De verkeersveiligheid op de kruising Kruisakkers met Burgerhout is duidelijk verbeterd door overzichtelijke 
borden te plaatsen voor de rijrichting van fietsers en verbod voor vrachtwagens. 

 

En ook doordat de bosschage aan Burgerhout flink is teruggesnoeid en deze ook laag te houden. 

 

 



 

Op het einde van Kruisakkers met name achter het pand “Van der Avert” is nog steeds een hangplek voor 
jongeren. Hoewel dit niet echt leidt tot overlast voor de omliggende bedrijven wordt er toch vaak zwerfafval 
waargenomen. 

 

Niet alleen zwerfaval, maar ook een aantal autobanden zijn er gedumpt. Gezien het overwoekerde onkruid 
liggen deze er al langer. Aan de WVS zal gevraagd worden om een extra opruimingsronde te doen en ook om de 
autobanden op te ruimen. 

 

 



 

Tussen het pand “Van der Avert” en de weg Burgerhout is het wel opgeruimd. 

Ook het rondje wat we gemaakt hebben met de Slingerweg en de Poortweg ziet er allemaal acceptabel uit. Ook 
bij de aangrenzende bedrijven is het opgeruimd.  

 

Zo ook bij transportbedrijf Roosenboom aan de Slingerweg wordt geen zwerfafval waargenomen. Door het 
aanbrengen van een groenstrook en het planten van enkele boompjes wordt er ook voorkomen dat er 
vrachtwagens geparkeerd worden. 

De groenstrook wordt door de firma “Roosenboom” geadopteerd. Dit houdt in dat de groenstrook wordt 
onderhouden door de firma “Roosenboom”. Het gras wordt regelmatig gemaaid door hun eigen hovenier. Ook 
wordt hier bijna wekelijks het zwerfaval opgeruimd. 

TNP is in nauwe samenwerking met de gemeente bezig om meerdere bedrijven te stimuleren om het groen bij 
hun bedrijf dat ligt aan de openbare weg te adopteren. Een vragenlijst m.b.t. de groenstrook is aan de 
desbetreffende bedrijven reeds verstuurd. Een terugkoppeling van de antwoorden wordt op dit moment 
geïnventariseerd.  



 

Het trottoir voor de firma “Bo-rent” aan de Slingerweg wordt opnieuw bestraat. De stuk gereden trottoirtegels 
worden vervangen door degelijke straatklinkers. 

Ook de bocht bij de firma “Boels” wordt gerenoveerd. De bocht wordt overzichtelijker gemaakt door een deel 
van de struiken te verwijderen. Dit ook om de verkeersveiligheid te bevorderen. In plaats van de struiken 
worden er grasklinkers gelegd. De trottoirbanden in de huidige bestrating blijven bestaan. De grasklinkers 
worden gelegd om eventueel uit te kunnen wijken in noodsituaties. De 2 stootblokken voor en na de bocht 
blijven ook behouden, maar worden meer in de rijrichting van de bocht verplaatst.  

 

 



 

Ook in de bocht in het begin van de Poortweg vanuit de Slingerweg wordt opnieuw bestraat. De verzakkingen 
worden genivelleerd en de gebroken klinkers worden vervangen door andere klinkers. 

 

 

 
De werkzaamheden werden op de dag van de schouw uitgevoerd door de firma “Verhalst”. 

De kosten voor de herstelwerkzaamheden worden betaald door TNP. 

 

 

 

 



 

2. Theodorushaven : 

 

 

Op het industrieterrein Theodorushaven aan het einde van de Synthesebaan is een gewilde plaats voor 
hangjongeren. Dit is op het doodlopende stuk dat grenst aan het water van de Theodorushaven. 

Dat deze plaats veelvuldig gebruikt wordt, blijkt wel uit de hoeveelheid zwerfafval dat er ligt en de overvolle 
vuilnisbak. 

 

 



 

Aan dit doodlopende stuk weg grenzen 2 bedrijven, namelijk “Allnex” en “Cementbouw Betonmortel”. De poort 
op de foto behoort tot de firma “Allnex”. De firma “Allnex” heeft veel overlast van weggewaaid zwerfafval op 
hun terrein. Volgens de firma “Allnex” wordt deze poort bijna niet gebruikt. Achter deze poort ligt hoofdzakelijk 
opslag van materialen. De firma “Allnex” spreekt de voorkeur uit om het doodlopende stuk weg vanaf de 
Vierlinghweg af te sluiten met uitneembare paaltjes. 

 

  

Druk overleg met de aanwezigen om een oplossing te vinden om te voorkomen dat deze plaats nog langer 
gebruikt kan worden door hangjongeren. Het voorstel van de firma “Allnex”, om het doodlopende stuk af te 
sluiten zal ook besproken moeten worden met de firma “Cementbouw Betonmortel”.  Voor de brandweer zou 
het geen probleem zijn om het doodlopende gedeelte van deze weg af te sluiten met standaard paaltjes, die ook 
gemakkelijk tijdens calamiteiten geopend kunnen worden. Voorstel is dat TNP in gesprek gaat met de firma 
“Allnex” en “Cementbouw Betonmortel”. 



 

Op de hoek Vierlinghweg met de Van Wamelweg worden op dit moment door een projectontwikkelaar32 
bedrijfsunits gebouwd. 

 

 

In de Van Wamelweg was lang het probleem van geparkeerde vrachtwagens terwijl hier een algeheel 
parkeerverbod geldt. Maar na het plaatsen van extra borden met een parkeerverbod aan het begin van de Van 
Wamelweg lijkt dit probleem na regelmatige controle sterk verminderd te zijn. Het probleem wat zich nu meer 
voordoet is het gebrek aan parkeerplaatsen voor eigen personeel en klanten die aan de Van Wamelweg 
gevestigd zijn. Op dit moment worden er gebouwen van de firma “Lamb Weston” afgebroken en later 
nieuwbouw op dezelfde locatie gerealiseerd. Machinefabriek Heijnen komt met het voorstel om te kijken of het 
mogelijk is om extra parkeervakken voor personenauto’s te creëren als de nieuwbouw bij de firma “Lamb 
Weston” gerealiseerd is. Voorstel is om nu eerst met de firma “Heijnen” in gesprek te gaan om te horen hoe ze 
dit gedacht hebben. 

 



 

Op het einde van het Noordersluispad was voorheen een bekende plaats waar jongeren bij elkaar kwamen.     
Op het moment is er van overlast weinig bekend. Ook volgens de politie is niet bekend dat hier een hangplek 
voor jongeren is. De politie zal in het vervolg in hun surveillanceroute hier extra op letten. 

Er is een hek geplaatst. Niemand weet precies hoe lang dit hek er staat. Het is mogelijk dat na het plaatsen van 
het hek de overlast van jongeren opgelost is. TNP zal met het aangrenzende bedrijf “DCN Diving” contact 
opnemen om na te vragen hoe de situatie op het moment is. 

 

 

 



 

In de bocht van de Van Konijnenburgweg met de Plasticslaan houdt het fietspad langs de Van Konijnenbergweg 
op. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op met het verkeer dat vanuit de Auvergnedijk komt. Er is met de 
gemeente overeengekomen dat het fietspad doorgetrokken wordt tot aan de Lelyweg en aangesloten wordt op 
het bestaande fietspad langs de Lelyweg. Er is langs de Plasticslaan genoeg ruimte om dit te realiseren.             
Op de dag van de schouw werd door de vertegenwoordigers van de gemeente echter verteld dat dit geen 
prioriteit geniet en dat de werkzaamheden al verschoven zijn naar begin 2023.  

 

 

Langs de Lelyweg wordt geen zwerfvuil waargenomen. En ziet er in zijn geheel opgeruimd en netjes uit.       
Langs deze weg mogen geen vrachtwagens geparkeerd worden en hier wordt ook nooit geparkeerd. Het 
resultaat is direct merkbaar. 



 

De weg achter langs de bedrijven aan de Ringersweg en het garagepark en Fitplus laat een opgeruimde indruk 
achter. Hier wordt ook geen zwerfafval waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Noordland : 

 

 

De Vermuidenweg aan de jachthaven is een doodlopende weg. 

 

 

 

Op het einde van de Vermuidenweg aan het water van de Theodorushaven is een geliefde plaats voor wat wij 
denken ongeoorloofde handel. Op beelden van camera’s die geplaatst zijn aan de jachthaven zijn vaak auto’s te 
zien die diep na mindernacht de Vermuidenweg inrijden en na een poosje weer terugrijden. 



 

 

 

In overeenstemming met de gemeente en op kosten van TNP wordt de trottoirband geel geschilderd. Een gele 
doorgetrokken streep geldt internationaal ook als een algeheel parkeerverbod. Dit om de 
vrachtwagenchauffeurs er nog duidelijker op te attenderen dat er niet geparkeerd mag worden. De 
werkzaamheden zullen op het eind van het 1ste kwartaal uitgevoerd worden. 

Aan de Blankenweg geldt een algeheel parkeerverbod aan beide 
kanten van de weg. Bij regelmatige controle wordt vaak 
geconstateerd dat er vrachtwagens staan geparkeerd. Ook op de 
dag van de schouw stonden er weer vrachtwagens geparkeerd die 
er niet mogen staan. Vooral voor bedrijven met kantoorruimte 
aan de straatzijde, zoals bij de firma “Weldas” is dat voor hun 
personeel heel irritant. Vooral wanneer deze vrachtwagens 
geparkeerd staan met draaiende motor voor hun gekoelde lading. 



 

 

Ook aan de Blankenweg tussen de gebouwen van Mepavex wordt door de politie vaak jongeren aangetroffen 
die daar bij elkaar komen. Op het moment van de schouw werd er overigens niet veel zwerfafval aangetroffen. 

Wel veel zwerfafval in de berm van de weg. 

 

De politie zal hier vaker gaan surveilleren. Mogelijke oplossingen om te voorkomen dat jongeren zich hier 
ophouden is het plaatsen van een lichtpunt. Dit kan door het plaatsen van een extra lantaarnpaal of verlichting 
aanbrengen aan de wand van het gebouw. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een hekwerk zoals op 
meerdere plaatsen tussen de gebouwen van Mepavex.   

TNP zal contact opnemen met de firma “Mepavex” om na te vragen of zij ook veel overlast ondervinden van 
jongeren. 

 



 

Aan de Leeghwaterweg zijn door TNP in samenwerking met de firma “Boels” 2 toiletunits geplaats voor gebruik 
door de chauffeurs van de geparkeerde vrachtwagens. Er is een toilet geplaatst schuin tegenover het gebouw 
van DHL en tegenover de firma “Bleckmann”. 

Door het plaatsen van de toiletunits was de verwachting dat de overlast van de vrachtwagenchauffeurs opgelost 
zou zijn en de berm aan de Leeghwaterweg meer opgeruimd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de schouw, werd helaas geconstateerd dat er nog 
heel veel zwerfafval lag en dat de vuilnisbakken overvol 
waren. TNP was al met de gemeente overeengekomen dat 
er extra vuilnisbakken dichter bij de toiletunits geplaatst 
zouden worden. De vuilnisbakken waren al besteld maar 
op de dag van de schouw nog niet geplaatst. 

Verder werd er tegenover de firma “Bleckmann” extreem 
veel zwerfafval waargenomen. Geconstateerd werd dat dit 
afval niet alleen van de vrachtwagenchauffeurs komt maar 
met name van de werknemers van de firma “Bleckmann”. 
Veel koffiebekers van hetzelfde merk lagen bezaaid op de 
weg en in de berm. Verder weg van het bedrijf lag 
beduidend minder afval. Overeengekomen is dat TNP met 
de firma “Bleckmann” in gesprek zal gaan om dit probleem 
te bespreken. 



Samenvatting Schouw : 
1. Met betrekking tot verkeersveiligheid wordt het volgende ondernomen: 

a. Bosschages gesnoeid aan Burgerhout en Kruisakkers voor beter uitzicht 
b. Plaatsing van overzichtelijke verkeersborden aan Burgerhout 
c. Constructie wordt geplaatst aan parkeerterrein bij Toolstation (1ste Kwartaal 2022) 
d. Fietspad na de bocht van de Van Konijnenburgweg met de Plasticslaan wordt 

doorgetrokken en aangesloten op het bestaande fietspad langs de Lelyweg. De 
Uitvoering is door de gemeente naar een later tijdstip verschoven i.v.m. een lagere 
prioriteit (begin 2023) 
 

2. Met betrekking tot parkeren van vrachtwagens: 
a. Parkeren van vrachtwagens aan de Van Wamelweg beduidend minder door plaatsing 

van extra borden met parkeerverbod 
b. Probleem met parkeren van eigen personeel en klanten van aangrenzende bedrijven 

aan de Van Wamelweg. TNP neemt contact op met aangrenzende bedrijven voor 
oplossing nadat nieuwbouw bij de firma “Lamb Weston” gerealiseerd is 

c. Parkeren van vrachtwagens aan de Blankenweg blijft een groot probleem ondanks de 
borden met een algeheel parkeerverbod. In opdracht van TNP wordt door de firma 
“Strukton” de trottoirband over een afstand van ongeveer 250 mtr. geel geschilderd 
(einde 1ste kwartaal 2022) 
 

3. Met betrekking tot voorkomen van zwerfafval : 
a. Eigenaar loempiakraam op parkeerterrein bij Toolstation aangesproken 
b. Afval op het einde van Kruisakkers achter pand “Van der Avert” opruimen (VWS) 
c. Zwerfafval aan het einde van de Synthesebaan. Hangplek voor jongeren. Bespreken van 

mogelijkheden tot oplossingen met aangrenzende bedrijven 
d. Aan het einde van de Vermuidenweg worden door camera’s bij de jachthaven tot diep 

in de nacht auto’s waargenomen die af en aan rijden. Hierbij wordt gedacht aan 
ongeoorloofde handel. Extra aandacht van politie 

e. Zwerfafval aan de Blankenweg tussen de bedrijfshallen van de firma “Mepavex”. Politie 
zal hier extra surveilleren. Mogelijke oplossingen is het aanbrengen van een lichtpunt of 
plaatsing van een hekwerk. Bespreken met de firma “Mepavex”  

f. Overlast van vrachtwagenchauffeurs die geparkeerd staan aan de Leeghwaterweg die 
veel troep achterlaten. In opdracht van TNP zijn er 2 toiletunits geplaatst. Dit leidt 
echter nog niet tot het gewenste resultaat. In overeenstemming van de gemeente 
worden er ook nog 2 extra vuilnisbakken geplaatst. 

g. Veel zwerfafval aan de Leeghwaterweg tegenover de firma “Bleckmann”. Bij controle 
van het afval blijkt dat er veel dezelfde koffiebekers worden waargenomen. Deze zijn 
hoogst waarschijnlijk afkomstig van het personeel van de firma “Bleckmann”. TNP zal 
een gesprek aangaan met de firma “Bleckmann” om dit probleem te bespreken 

h. Een hangplek aan het einde van het Noordersluispad werd in het verleden vaak bezocht 
door jongeren. Het schijnt dat deze plaats minder in trek is. De politie is van enige 
overlast niet op de hoogte. TNP zal met de aangrenzende firma “DCN Diving” contact 
opnemen mbt de huidige stand van zaken 

 
 



 
4. Met betrekking tot groenvoorziening : 

a. Groenstrook bij de firma “Roosenboom” wordt onderhouden door de firma 
“Roosenboom” 
 

5. Met betrekking tot herstelwerkzaamheden : 
a. Trottoir aan Slingerweg tegenover de firma Bo-rent uitgevlakt en opnieuw bestraat 
b. Bocht bij de firma Boels overzichtelijk hersteld   
c. Bocht in Slingerweg met Poortweg opnieuw bestraat 
d. Kast voor elektriciteitsvoorziening op parkeerterrein bij Toolstation repareren (actie 

Gemeente) 
 

6. Algemene beschouwingen : 
a. Op de hoek Vierlinghweg met de Van Wamelweg worden op dit moment door een 

projectontwikkelaar32 bedrijfsunits gebouwd. 
b. De bermen aan de Lelyweg zien er opgeruimd uit en geeft een goede uitstraling. 

Nauwelijks zwerfvuil waargenomen, mede ook omdat hier nooit vrachtwagens 
geparkeerd staan 

c. Achter langs de bedrijven aan de Ringersweg en het garagepark geen zwerfafval 
waargenomen. Dit geeft hier een goede indruk 

 

 


