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2.8. Schouwresultaat Havengebied en Goese Diep 

Toelichting Schouwgebied en resultaat 

Voor de wijk Havengebied en Goese Diep geldt het ambitieniveau Goes Standaard 
(**). De betreffende wijk voldoet op alle punten aan dit gewenste ambitieniveau. 

Meldingen 

Gedurende de schouw zijn diverse opmerkingen gemaakt die te maken hebben met 
het in ontwikkeling zijn van dit gebied, o.a. rondslingerend bouwafval. Overige 
meldingen hebben voornamelijk betrekking op straatverlichting en bekabeling. 

Kwaliteitsverloop – waardering 

De gemiddelde score van 2 sterren ligt in de lijn van het beeld van de afgelopen 
jaren. 
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Wijkschouw Havengebied en Goese Diep 

Straat 
Totaal beeld Bestrating Groen 

Straatmeubilair/ 

bebording 
Afvalbakken 

Straatvegen, 

zwerfvuil 
Verlichting 

Schouwpunt 1: Ringbaan Oost/Houtkade ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 2: A. Joachimikade (praxis) ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 3: Houtkade ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 4: Houtkade/Goese Meerlaan ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 5: Kalkblusstraat ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 6: Houtkade nabij nieuwbouw ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 7: Houtkade ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 8: A. Joachimikade nabij pand 37 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 9: A. Joachimikade/Houtkade ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 10: Goese Diep/Wachthuisstraat ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 11: Ketelkade/Scheepstimmerstraat ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 12: Ketelkade/Goese Diep ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 13: Goese Diep ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 14: Ketelkade ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Schouwpunt 15: Goese Diep/Goese Meerlaan ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

Totaal gemiddeld: ★ 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Wijkschouw Havengebied en Goese Diep 

Straat Fixi melding 
+ nummer

Opmerkingen / inhoud melding Status melding 

Schouwpunt 1: 

Schouwpunt 2: Bestrating kabelsleuf word nog aangepakt. 

Schouwpunt 3: Is gebied in ontwikkeling. Wegdek bestaat op enkele punten uit betongranulaat ivm 

Schouwpunt 4: 519513 
519375 

519513: Op het fietspad blijft water staan in de binnenbocht fietspad Houtkade - 
Goesdieplaan 519375: Markering en bebording 30km zone niet 
volledig duidelijk 

afgehandeld 

Schouwpunt 5: 519521 Palen voor opstelplaats afvalcontainers zijn verdwenen. 
Containers waaien nu weer om. 

afgehandeld 

Schouwpunt 6: Nee Heijmans, bouwplaats aan begin aanpassen is nu te breed opgezet waardoor twee 
auto's elkaar moeilijk kunnen passeren, borden voor rijbaan staan nu op de 
bouwplaats, binnenbocht af Ketelkade richting Omnium verbreden, gat in inrit 

Schouwpunt 7: 519552 gebied in aanbouw. Kabel steekt uit bestrating deze onder bestrating afwerken 
(t.h.v. bord lima beach) 

afgehandeld 

Schouwpunt 8: 

Schouwpunt 9: asfalt vertoon slijtage is deels hersteld 

Schouwpunt 10: 519563 Verlichting Goese Dieplaan brand deels niet afgehandeld 

Schouwpunt 11: Heijmans: er slingert veel bouwafval in de wijk op parkeerstroken etc, bij de 

Schouwpunt 12: Heijmans, veel bouwafval in de wijk 

Schouwpunt 13: appartementen zijn hier in aanbouw, dus werksituatie 

Schouwpunt 14: idem opm 13 

Schouwpunt 15: 

Overige opmerkingen 


