Wijkschouw Najaar 2011.
Twee keer per jaar wordt er in onze wijk een wijkschouw gehouden. Medewerkers van de
gemeente, de politie, Woonborg, Win en leden van de Werkgroep Onderhoud en Veiligheid
van de Wijkvereniging Vijfde Verloting bespreken de aandachtspunten die ingebracht zijn
door de wijkbewoners. Ook deze keer is er van deze mogelijkheid weer goed gebruik
gemaakt.
Als bewoner kunt u (kleinere) zaken ook zelf melden bij de gemeente bij Meldpunt
Leefomgeving: 0900-2505050. Houdt u uw vragen dan kunt u die uiteraard weer inbrengen
bij de volgende wijkschouw.
Hier volgt het verslag:
De afsluiting van de Driegraas. In afwachting van het definitieve besluit zijn de rood-witte
hekken verwijderd en zijn er paaltjes geplaatst. Er wordt op de kruising van de Kastelenlaan
met de Vijfde Verloting binnenkort een geel bord geplaatst met de tekst “Doorgang Nieuw
Roden gestremd” om onnodig vrachtverkeer te voorkomen.
Te hard rijden in de wijk. Bij elke wijkschouw komt dit punt naar voren. Het zijn vaak de
wijkbewoners zelf die zich er schuldig aan maken. Houdt u zich dus aan de geldende snelheid
van 30 kilometer.
De Vijfde Verloting blijft een 50 km weg. De weg is geschikt voor 50 km door de breedte
van de weg, door het feit dat er een gescheiden fietspad is en er geen in- en uitritten zijn en de
zijstraten een 30 km beperking hebben. Fietsers rijden niet over de weg.
De waterpartijen. Er zou een gemeentelijk waterplan komen. Dit gaat i.v.m. de kosten niet
door. Voor deze wijk is een deelplan opgesteld. Om de doorstroming van het water aan de
zuidkant van de wijk te bevorderen zijn er luiken geplaatst in de wanden onder de bruggen bij
het betonnen fietspad. Er zijn duikers schoongemaakt. Momenteel wordt het riet in de
waterpartijen uit gemaaid. Het afval hiervan en van andere plantenresten wordt verwijderd.
Bruggen en beschoeiing. Er is een inventarisatie geweest. De beschoeiingen bij de
Volmachten hebben prioriteit. De sloot bij een van de beschoeiingen is gedempt. Er is een
duiker geplaatst.
Speelveld Beekland/Driegraas. Er komen geen doeltjes met een metalen net. De huidige
doelen voldoen al 12 jaar.
Blubbervorming bij Hoeken Beekland/Sieland en Driegraas/Beekland. Auto’s rijden
deze hoeken kapot. Het wordt opgevuld. Verzoek aan bewoners van de wijk graag
zorgvuldiger rijden.
Fietspad Sieland/Terheylsterweg. Er is in het verleden een put geplaatst, maar doordat de
hele groenstrook te hoog was voor afwatering, werd het wegdek bij bevriezing nog steeds een
gevaarlijk punt. Inmiddels is de berm af-gefreest. Het grasveld is dan op dezelfde hoogte als
het fietspad. De afwatering wordt hierdoor sterk verbeterd.

Strooibeleid. Het wijzigen van het strooibeleid heeft forse consequenties omdat de routes dan
aangepast moet worden. Het bestuur van de WVV overweegt om toch aanpassing aan te
vragen voor het fietspad Sieland/ Terheylsterweg.
Klachten vuilnisauto’s. Meerdere keren is de inhoud van de containers op straat komen te
liggen of is de container niet goed geleegd. Er wordt slordig en veel te snel gewerkt.
Daarnaast reed de auto ook nog eens veel te hard. Om er meer nadruk op te leggen is een
klacht naar de gemeente verzonden.
Gevaarlijk gras. Het gemaaide gras wordt niet behoorlijk opgevangen. Bij nat weer leidt dit
tot ongelukken. De uitvoerde instantie wordt gevraagd hierom te denken.

