
Schouwrapport WOP Oostgaarde

Datum:          27 november, tussen 14.30 en 16.00 uur

Schouwing:  Amerikaansebuurt en Scandinavische buurt

Deelnemers: Sarah Lownds, Leo Schoonmade en John Brasser

Locatie Waarnemingen Reactie Gemeente

Amerikaanse-buurt

Algeheel beeld De gehele Amerikaansebuurt is erg verzakt. Ophogen van 
stoepen en straten is erg gewenst!

Speelplaats
Dakotaweg

De speeltuinruimte aan de Dakotaweg is erg groot maar 
kaal en ongezellig ingericht. Het ziet er grauw uit met 
sombere beplanting. De Jeu-de-Boules baan is slecht 
onderhouden en wordt nauwelijks gebruikt. 
Verzoek: Door het verwijderen van de Jeu-de-Boules baan 
en het plaatsen van meer en vrolijkere speeltoestellen en 
een groen-update zal de speelplaats veel aantrekkelijker 
maken. Als voorbeeld kan de speeltuin uit de Bergenbuurt 
dienen.

Plein 
Nevadaweg

Het (geplaveide) plein aan de Nevadaweg is erg kaal. Er 
staan twee boompjes en verder wat struiken. Er staan geen 
bankjes of mooie beplanting. De bedoeling van dit kale plein
ontgaat ons een beetje.
Verzoek: Maak iets vrolijks van dit pleintje. Wip desnoods 
de tegels en maak er een groene oase van. Uiteraard in 
overleg met de bewoners.

Alle straten Betere verlichting/LED is wenselijk

Floridaweg / 
Atolpad

Achter de schuren in de achtertuinen van de Floridaweg 
aan de kant van het Atolpad liggen stukje gemeentegrond 
met daarin beplanting. Deze stukjes grond worden slecht 
onderhouden. Sommige bewoners onderhouden het zelf en 
dat ziet er beter uit, 
Verzoek: Verbeter deze groenstukjes in overleg met de 
bewoners.

Dakotaweg, 
Pieter Bas 
School

Voor de deur van Basisschool Pieter Bas aan de 
Dakotaweg 65 is het elke dag een verkeerschaos. Ouders 
die midden op de weg blijven wachten enz.
Verzoek: Wellicht biedt de aanleg van een kiss and ride 
zone uitkomst en of meer toezicht/handhaving.

Alle straten Een deel van de Floridaweg en Dakotaweg is een 
schoolzone/30 km per uur. Er wordt echter aanzienlijk 



harder gereden door bewoners en bezoekers. 
Verzoek: om te bekijken of er In overleg met bewoners 
verkeersdrempels aangelegd kunnen worden. 

Atolpad Langs het Atolpad liggen grote stukken grasveld waar 
weinig of niets mee gebeurt. 
Verzoek: Wellicht is het plaatsen van bankjes, paadjes en 
hoogwaardige beplanting een optie!

Vuilcontainer-
plaatsen

De vuilcontainerplaatsen in de Amerikabuurt zijn klein en 
zien er slecht onderhouden uit. Er ligt veel vuil achter de 
containers en de beplanting van de omheining verdoezeld 
het restafval dat naast de containers ligt en ongedierte 
aantrekt. Ook is er volgens een bewoner sprake van 
afvaldumping uit Nieuwerkerk. 
Verzoek: Om de vuilcontainerplaatsen te schonen en indien
mogelijk te vergroten.

Scandinavische-buurt
Algemeen beeld Ook de Scandinavisch buurt is deels erg verzakt. Ophogen 

van stoepen en straten is erg gewenst!

Wergaland Ook het grasveld aan het Wergaland /achterkant 
Beemsterhoek is erg groot. Wellicht is er ook daar ruimte 
voor een speelveld, bankjes en beplanting.

Fjordenpad Het gehele Fjordenpad is erg overgroeid. Het pad zelf is 
versleten en er is weinig mooie beplanting. De gehele 
grasstrook langs het water ziet er slecht 
onderhouden/gemaaid uit. Tijdens onze schouwing lagen er
waterplanten uit de sloot die na de sloot schoonmaak niet 
waren opgeruimd. Dit stonk.
Verzoek: Een groen update, beter onderhoud en een 
vernieuwd pad zal het Fjordenpad veel aantrekkelijker 
maken voor wandelaars.

Oppland Aan het Oppland voor de woningen aldaar is een 
groendriehoek die er erg overgroeid en ongezellig uitziet. 
Verzoek: om deze groendriehoek in overleg met de 
bewoners aantrekkelijk te maken met hoogwaardig groen. 

Alle straten Door de gehele wijk staan verschillende soorten 
lantaarnpalen. Dit kan naar onze mening efficiënter door te 
kiezen voor 1 model met LED verlichting. 

Basisschool 
Ontdekrijk

Ook hier speelt het brengen en halen van kinderen met 
auto’s een grote rol/ergernis. Er wordt geregeld te hard 
gereden. 

Algemene Opmerkingen
In beide wijken is nergens een bladkorf te vinden voor 



vallend blad. 
Veel bomen in de wijk zijn hoger dan de huizen. Het is dan 
lastiger voor de bewoners om zonnepanelen te nemen.
Bestaat de mogelijkheid om sommige hoge bomen te 
vervangen voor een kleiner soort?


