Verslag Wijkschouw d.d. 26-04-2012 wijk “De Vijfde Verloting”.
Alvorens naar het verslag van de wijkschouw zelf te gaan wil het team van de wijkschouw de
bewoners het volgende onder de aandacht brengen:
Binnen de gemeente Noordenveld wordt gewerkt met een kwaliteitscatalogus genaamd de
“BOR-Noordenveld”. De BOR geldt voor allerlei onderdelen van wijken zoals
bosplantsoenen, bomen bruggen straatmeubilair e.d.
In deze catalogus zijn 3 kwaliteitsniveaus vastgelegd:
1. het meeste gewenste kwaliteitsniveau (hoog)
2. het basisniveau (basis)
3. kwaliteitsniveau laag
Onder druk van de bezuinigingen is het kwaliteitsniveau binnen de gemeente Noordenveld
verlaagd van het niveau “Basis” naar “Laag”. Hetgeen inhoudt dat bosplantsoenen straks sterk
verwaarloosd mogen zijn zonder dat er iets aan wordt gedaan. Ook mag er meer zwerfvuil in
de wijken aanwezig zijn voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen om schoon te
maken. Een van de meest zorgwekkende gevolgen uit de BOR is bijvoorbeeld dat
brugleuningen verrot/stuk mogen zijn zonder dat herstel zal volgen.
Omdat een dergelijke ontwikkeling voor ons allen directe gevolgen zal hebben voor ons
woonklimaat willen we u deze noodkreet niet onthouden. Wij vinden deze gang van zaken
dusdanig zorgelijk dat eenieder goed doordrongen moet zijn van de gevolgen van een
dergelijk beleid. Dit zou kunnen leiden dat fraaie woonwijken van de gemeente Noordenveld
gaan lijken op achterstandswijken..
Het bestuur van de Wijkbelangenvereniging houdt deze ontwikkeling goed in de gaten. Heeft
u zelf opmerkingen ten aanzien van het gemeentelijk onderhoud van de wijk schroomt u niet
om de gemeente hierop aan te spreken.
Verkeer:
- De huidige afsluiting van de Driegras zal naar aller waarschijnlijkheid de definitieve
vorm worden. Aanwonenden worden door de gemeente nog uitgenodigd voor nader
overleg.
- Hoge snelheid in de wijk is een steeds terugkerende klacht. De weg Vijfde Verloting
zal een 50km weg blijven en de gemeente wenst niet mee te werken aan een 30 km
zone voor deze weg. Voor de Dingspil geldt dit niet, dit is al een 30 km weg en dit
blijft zo. Op de kruising Slotlaan – Dingspil - Kastelenlaan wordt een plateau
aangelegd wat de snelheid naar alle waarschijnlijkheid zal verminderen.
- Enkele bochten welke nu zijn uitgereden door slecht sturende automobilisten worden
opgevuld met grasstenen.
- Schelpenpaden zullen worden opgevuld zodat er geen water meer blijft staan.
Hondepoep:
De wijkbelangenvereniging wordt gevraagd een kaartje in te kleuren waar ‘verboden te
poepen’borden worden geplaatst. Dit om zo de ergernis van de hondenpoep te beperken.
Uiteraard zullen sowieso alle speelvelden van deze borden worden voorzien.
Opruimen snoeiafval:
In principe moet snoeiafval binnen 2 werkdagen zijn afgevoerd. Mocht dit niet geval zijn dan
kunt u dat melden bij het meldpunt leefomgeving 0900-25 05 050

Maaien riet e.d. en andere onderhoudspunten:
Er wordt zoveel mogelijk gemaaid maar de opening van dit verslag moet in dit kader extra
goed gelezen worden. Ook naar het maaien zal minder aandacht naar uitgaan.
Overige onderwerpen zoals verzakte waterkolken e.d. zijn met de medewerkers van de
gemeente besproken en zullen op termijn verholpen worden. Deze werkzaamheden zullen in
“verloren” uurtjes worden uitgevoerd.

