datum
14-11-12
16-12-12
2-05-13
8-05-13
4-07-13
9-10-13
10-10-13
21-01-14
6-02-14
24-03-14
25-03-14
4-04-14
23-04-14
23-04-14
14-05-14
16-05-14
13-06-14
14-07-14
22-07-14
30-08-14
30-08-14
2-09-14
28-09-14
14-10-14
14-10-14
14-10-14
14-10-14
14-10-14
17-11-14
25-11-14
25-11-14
26-11-14
14-12-14
14-12-14
6-01-15
9-01-15
10-02-15

MORA nr
734907
751017
812782
816047
843561
MORA-37600
MORA-37991
MORA-75851
Schouw
MORA-0109405
MORA-0110546
MORA-0116720
MORA-0127633
MORA-0126804
MORA-0141358
MORA-0141370
MORA-0158547
MORA-0178104
MORA-0181129
MORA-0207447
MORA-0207448
MORA-0210209
MORA-0227475
MORA-0232267
MORA-0239562
MORA-0239677
MORA-0239559
MORA-0239551
MORA-0263678
MORA-0271166
MORA-0270274
MORA-0271945
MORA-0279344
MORA-0282076
MORA-0300226
MORA-0303361
MORA-0329413

4
4
2
2
6
2
2
1
2
3
3

1
4
5

5

1
6

1

locatie
No Limit
No Limit
Nos Perla
Putterplantsoen - Milovan Djilasplein
Wisseloord
Nos Perla
Putterplantsoen - Milovan Djilasplein
Broekzijdschepad
Nos Perla - Putterplantsoen
Kouwenoord
Kouwenoord
Ganzenhoef Metrostation
Hoekenrode
Broekzijdschepad
Ganzenpoort
No Limit
Meibergpad
Buurthuis Holendrecht
Sleeuwijkstraat
Smeltkroes
Projectbureau
Buurthuis Bonte Kraai
Buurthuis Holendrecht
Elsrijkdreef
Hakfort Hoptille
Hakfort Bullewijkpad
Paramed Haardstee
Hoptille 465
station Holendrecht
Anton de Komplein Troepiaalsingel
Tienraaikade Abcouderpad
Nellestein
Broekzijdschepad
Wisseloord
Bijlmerpleinpad Mijndenhof
Abcouderpad Bijlmerplein
Broekzijdschepad

omschrijving
toegankelijkheid entree (opritten)
toegankelijkheid entree (opritten)
geen oprit naar trottoir
geen oprit naar trottoir
winkelwagens Jumbo op geleidelijn
geen oprit naar trottoir
geen oprit naar trottoir
brug + op- en afrit
geen oprit naar trottoir
entree ontoegankelijk door werkzaamheden
entree ontoegankelijk door werkzaamheden
entree ontoegankelijk door werkzaamheden
Bordessen voor entrees horeca te laag
brug + op- en afrit
tegels verzakt in winkelcentrum
toegankelijkheid entree (fietsnietjes)
fietspad boomwortel
putdeksels voor ingang te laag
ongelijk trottoir
geen oprit naar entree
geen oprit naar entree
ontbreken gehandicaptenparkeerplaats
putdeksels voor ingang te laag
tijdelijke bushalte niet toegankelijk
oprit naar bushalte slecht
oprit naar bushalte slecht
geen oprit naar entree
geen oprit vanaf fietspad
ongelijk trottoir
straat heel slecht trottoir ontoegankelijk
putdeksels te hoog
plattegronden vies en onbereikbaar
brug + op- en afrit
winkelwagens Jumbo op geleidelijn
oprit vanaf fietspad onbruikbaar (molgoot)
putdeksels te hoog
brug + op- en afrit

bijzonderheden

geen pad
geen pad
containers
AMC en Stadsdeel

AMC en Stadsdeel

resultaat
---/+
--/++
+/--+/--+
+/+/--++++
-/+++
++++
+
+
++/-+
++++
---++
---+
---+
+
+/--+/--+
++++
+

eerste stap
tweede stap
afgewezen
afgewezen
Stadsdeel gaat met Jumbo praten
afgewezen
afgewezen
doorverwezen naar AMC
oplossingen toegezegd, alsnog afgewezen
geen reactie
op de derde dag alsnog geregeld
probleem erkend, geen extra acties
doorgegevan aan project
toezegging van AMC
snel verholpen
derde stap
verholpen
???
in de planning
in de planning
wel naar deur, nog niet vanaf fietspad
in de planning
verholpen
tijdelijk, dus helaas
in de planning
deels verbeterd
praktijk werkt liever met oprijplaten
in de planning
niet slecht genoeg
in de planning
in de planning
schoongemaakt, nog steeds onberikbaar
in de planning
Stadsdeel gaat met Jumbo praten
in de planning
verholpen
in de planning

