Wijkschouw voorjaar 2011.
In onze wijk wordt twee keer per jaar een wijkschouw gehouden. Wijkbewoners kunnen van
te voren aangeven welke zaken op het gebied van onderhoud en veiligheid aandacht
verdienen. De wijkschouw wordt uitgevoerd door mensen van de gemeente, de politie,
Woonborg, WIN en van de Werkgroep Onderhoud en Veiligheid van de Wijkvereniging
Vijfde Verloting. Ook deze keer zijn er veel punten aangedragen.
Hier volgt het verslag van de (gecombineerde) punten.
* De afsluiting van de Driegraas: De afsluiting is definitief, de afhandeling en aanpassing
van de verkeerssituatie van de niet beveiligde rood - witte hekken, bewegwijzering Vijfde
Verloting laat op zich wachten. Dit is een langdurig proces. Dit blijft de aandacht houden van
het bestuur van de Wijkvereniging Vijfde Verloting (WVV) maar een en ander wordt
gekoppeld aan de nieuwe wijk Carré welke ook nog niet gereed is.
* Op verschillende plaatsen in deze kinderrijke wijk wordt te hard gereden:
Er werd door bewoners gevraagd om verkeersdrempels. Reactie gemeente:
Het zijn vaak wijkbewoners die te hard rijden. Hierbij dan ook een oproep aan alle
wijkbewoners om zich te houden aan de 30 kilometer die in onze wijk geldt.
*Het fietspad/voetpad tussen het Eldersveld en de Poiesz:
Het schelpenpad is inmiddels verbeterd. Het resultaat is tot op heden matig.
*Op de parkeerplaatsen aan het Ikenveld liggen losse stenen, waar de jeugd mee speelt:
Dit valt onder het nieuwe plan gebied Carré en hierover gaan niet de mensen die deelnemen
aan de wijkschouw en wordt door de gemeente intern besproken.
* Achter de Duinakker worden voor 1 juni vier bomen gekapt.
* Er wordt een treurwilg geplant bij de Akkers / Roderweg.
* Bij de bruggen en de beschoeiingen is veel hout aangetast: Er zal een inventarisatie
komen van alle bruggen en beschoeiingen in de gehele gemeente. Aan de hand daarvan zal er
een prioriteitenlijst gemaakt worden voor het herstel van deze houten delen. De damwand aan
de Volmachten staat hoog op de prioriteitenlijst. De kwaliteit van de geleverde materialen
valt de gemeente ook erg tegen.
* De schelpenpaden bij de bruggen zijn inmiddels van een nieuwe laag schelpen
voorzien.
* Kruispunt Slichtland/Beekland geeft het parkeren problemen: Er is gevraagd om
parkeerplekken met grastegels in de nabijheid van de kruising Slichtland / Beekland. Er
wordt momenteel regelmatig geparkeerd in de grasberm. Dit is niet de bedoeling. De
bewoners moeten zich realiseren dat er een smalle strook langs de weg Slichtland bedoeld is
als parkeerzone. Dit geld voor de gehele wijk. Hier dient naar gehandeld te worden. De
strook biedt voldoende ruimte.
* Overlast van taxi’s aan het Beekland bij de woningen van van Boeienoord: De
gemeente zou hierover contact opnemen met het taxibedrijf maar is niet gebeurd. Vanuit Van
Boeienoord is er nu contact opgenomen met het taxibedrijf.
* Het speelveld aan het Beekland: Het is een relatief hobbelig terrein. Als er een toernooi
wordt georganiseerd door de wijkvereniging dan zal de gemeente zand leveren om gaten te
vullen. De kabelbaan wordt door een aantal bewoners als onveilig ervaren. De situatie wordt
door de gemeente echter als veilig beschouwd en benadrukt dat dit een speeltoestel is voor
oudere jeugd. Bij de kabelbaan dreigt een hangplek voor jongeren ontstaan. Er liggen soms
lege bierflesjes. Mocht er sprake zijn van overlast (bijvoorbeeld door bier drinkende
jongeren) geef dit dan direct door aan de politie, ze zullen dan intensiever controleren. Het
telefoonnummer is: 0900-8844.

*Trottoir langs de weg de Vijfde Verloting: tussen de Tonkesven en de bushalte is sprake
van verzakte tegels. Dit is inmiddels hersteld.
* Spiegels plaatsen aan het einde van het schelpenpad langs het maïsland: Het fietspad is
inmiddels voorzien van nieuwe laag schelpen maar er worden geen spiegels geplaatst.
* Aan het Gouwland is overlast van hondenpoep: In deze gemeente geldt het volgende
beleid: hondenbezitters dienen zelf de poep van hun hond op te ruimen. Verzoek vanuit de
wijkvereniging aan honden bezitters om de hondenpoep van uw eigen hond op te ruimen.
* Wandelpad Gouwland / Terheylsterweg: Sinds de rood-witte hekken weggehaald zijn,
wordt er afval gestort bij het wandelpad van het Gouwland naar de Terheijlsterweg. Dit is
niet de bedoeling. Bewoners zijn verantwoordelijk voor hun eigen (groen)afval. Verder is er
de vraag over het onderhoud van het bosplantsoen achter de woningen. Dit bosplantsoen mag
door de bewoners onderhouden worden. Voorwaarde is dat de beplanting moet blijven staan.
* Aan het Gouwland is een boom een paar keer herplant: De laatste keer echter niet. De
gemeente zal de grond verbeteren en nog een keer de boom herplanten.
* Het fietspad van het Sieland naar de Terheijlsterweg is verbeterd, maar blijft nat en dus
in de winter glad door de hoge groenstrook. Dit blijft voor de wijkschouw een blijvend punt
van aandacht.
* Bij het grasveld van de Stobbenven is een onoverzichtelijke hoek: De gemeente zal deze
struiken afzetten.
* Overhangende struiken: Op verschillende plaatsen in de wijk zorgen overhangende
struiken, ook van bewoners, boven trottoirs voor overlast. Bewoners moeten ervoor zorgen
dat hun struiken niet te ver over de stoepen hangen. Als dat niet gebeurt, kan de gemeente ze
een “groene kaart” geven waar deze regels op staan. Als de bewoner zich hier niet aan houdt,
snoeit de gemeente het, op kosten van de bewoner.
* Meerdere mensen ergeren zich aan het afval in de wijk, her en der en in sloten.
Als er meerdere stuks afval liggen kan de gemeente gebeld worden met de vraag het op te
ruimen. Het telefoonnummer is: Meldpunt leefomgeving:0900-2505050. Ook voor andere
zaken kunt u dit telefoonnummer bellen.
* Kapotte fietsen bij de bushalte. De gemeente kan deze fietsen echter niet zomaar
verwijderen. Dit kan pas als officieel is vastgesteld dat een fiets er heel lang staat.
* Het strooibeleid is vastgelegd door de gemeenteraad. Als het bestuur een uitbreiding/
aanpassing van het strooibeleid wil, bijvoorbeeld op de fietspaden, dan moet het bestuur een
verzoek indienen bij het college. Het college beslist uiteindelijk of een strooiroute wordt
aangepast.
* Er wordt veel gevist in deze wijk. Op de visvergunning staat waar men mag vissen. Het
blijkt dat er in deze wijk niet gevist mag worden. Het water achter de huizen is voor de helft
van de sloot eigendom van de bewoner van het huis. De andere helft kan dus van een andere
bewoner zijn of –als er geen huis staat- van de gemeente.
* Voetballende jeugd aan de Middelven. Er wordt dagelijks gevoetbald op het grasveld aan
de Middelven. De jeugd gebruikt de bomen als doelpalen. Hierachter staan echter auto’s
geparkeerd. De WVV wil graag de doeltjes die aan de Geerakker staan verplaatsen en op het
grasveld bij de Middelven herplaatsen, in de lengte van het veld. Op deze manier doe je de
jeugd een groot plezier en staan auto’s veiliger. Op het speelveld aan de Geerakker zal een
nieuw speeltoestel geplaatst worden, rekening houdend met de leeftijd van de aanwonende
kinderen.
Niet alle gemelde punten zijn vermeld in dit verslag. Deze punten zijn om wat voor reden dan
ook doorgeschoven naar de wijkschouw die in oktober wordt gehouden.

