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De rijb aa n ligt er als nieuw bij . Geen
scha debeelden of reparaties. Co mfo rt van
de gebruiker is hoog.

Goede st aa t :
Op kleine delen van de rij baa n zijn enkele
schadebeelden of repa raties zi cht baar.
Comfort is vrij hoog.

Verzorgd :
De bepla nting ziet er re delijk onderhouden
uit. Beplanting kan soms w at ka rig ogen,
maar er zit wel duidelijk leven in .
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Onverzorgd
Duidelij ke acht erst anden in onderhoud .
Groen is niet gesnoeid en soms ontbreken
er st ruiken en planten.

Grotendeels kapot :
Grote delen va n de rijbaa n laten reparaties
en schadebee lde n zien. Direct gevaa rl ijk:
verkeer moet zich aanpassen aan het
slechte w egdek.

Grotendeels kapot :
Flinke gaten in verha rd ing, veelloszittende
tegels, putten steken uit, trottoirbanden
zijn kapot. Is direct gevaarlij k: kan s op
va lpartijen of beenbreuk.

Grotendeels kapot:
Delen van het fie t spad vertonen scha debeelden die gevaar kunnen opleveren voor
de gebruiker. Verkeer moet zich aanpassen
aan het slecht e wegdek .

Verwild erd of verdwenen:
De bomen zij n bijna dood.

Verwilderd of verdwenen:
Het gazon lijkt niet onde rhouden te worden.
Veel be-schadigingen, onkruid, kale plekken
en te lang gras.

St ruiken en planten zijn onbeschadigd en
lijken niet onderhouden te worden.

De gehele straat en beplannng llggen
bezaaid met troep In alle soonen n
maten. Straatbeeld doet
~erloederd aan .

De gehele straat en beplannng liggen

bezaaid met hondenpoep. Straatbeeld doet
verloederd aan

Overwoekerende straat:
Veel voegen in de verharding zijn besroeld
Randen obstakels en langs wanden laten
structurele begroeiing zien. Ziet eruit abof
er zeer lange tijd niets aan gedaan Is
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Naar en vlu rtraotbeeld:
Een zeer groot deel van de gevels, muren,
straatmeubilair of verharding zit vol mer
affiches, kauwgom en/of graffiti .

Vee l8eb reken:
DP speelvoorziening vraagt om vervanaing ,
Er zijn veel schadebeelden, toestelle n 11)n
verdwenen of 'totalloss'.
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Veel gebreken :
Het staat scheef, kan nil't meer worden
gebruikt waarvoor het bedoeld" Het ''
helemaal kaal/verf Is totaal afgebladdeld

