26-6-2018

Gratis vakantieservice
Buurtpreventieteam
Acht

Het begint bij goed hang- en sluitwerk
Maar… de buurtpreventie kan extra opletten

Dorpsraadvergadering
25 juni 2018

Bent u wegens vakantie niet thuis en wilt u gebruik
maken van deze gratis service?
Let op: dit biedt geen garantie.
Mail naar buurtpreventieacht@gmail.com

Eikenprocessierups

Nieuwe wijkboa

Om bomen met rupsen is een lint gespannen

Naam: Tim Keil

Meld zelf bij bomen met rupsen maar zonder lint:

Prioriteit op dit moment bij:

- via de app BuitenBeter

- parkeeroverlast (parkeren op stoep)

- via www.eindhoven.nl/melding-openbare-

- hondenpoep

ruimte
- loslopende honden
- via telefoon 14040

Leefbaarheid: bloemen

Leefbaarheid: zwerfafval

Opleuken dorp door bloembakken en lantaarnpalen op de hoofdstraat(en) en kerkplein:

Op steeds meer plaatsen afval: blikjes, dozen,
sigaretten, plastic zakjes poep, flessen, ….

- bloemenzaad aan kinderen geven en laten
zaaien rondom bomen (einde hondenpoep)
- "Adopteer een straat" met bloemenzaad

Mogelijk van jeugd uit het dorp maar zeker ook
van werknemers uit het industrieterrein.
Hoe op te lossen?
- betrekken jeugd van basisschool
- extra reguliere afvalbakken
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Leefbaarheid: zwerfafval

Leefbaarheid: zwerfafval

Betrekken jeugd:

Extra reguliere afvalbakken

- jonge kinderen bewust maken
- project op de basisschool dat de kinderen een
plastic emmer naar eigen smaak beplakken
met stickers en die her en der ophangen
(stimulans voor voorbijgangers om daar de
troep daar in te gooien)

- paadje tussen Maasstraat – Roerstraat
- bankje ingang verzorgingshuis aan de
linkerzijde Amstelstraat naast Vechtpad
- pad van Lingestraat naar Kloosterpaadje
- voor de school aan de Maasstraat.
Het gaat dus om doorgaande routes.

Leefbaarheid: honden

Leefbaarheid: verkeer

Steeds vaker loslopende honden en hondenpoep
op stoepen en speelveldjes

Snelheid in Acht: betere controles vooral op de Cor
Gehrelslaan

- betrekken kinderen zodat ze er thuis over
praten

Oversteekplaats maken voor kinderen / minder
mobiele mensen Rijnstraat / Lekstraat en Cor
Gehrelslaan naar dierenweide en bushalte.

- borden met teksten en foto’s zoals
- “wij spelen niet graag in de hondenpoep”
- “de meeste bewoners ruimen hun
hondenpoep zelf op”.

Verplaatsen containers Lekstraat / Rijnstraat
Stoepbestrating algemeen in Acht

Buurtpreventieteam Acht
Dank u voor de aandacht!
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