2021-04-13 Dorpsschouw Peize West (webversie)

Betreft: Verslag dorpsschouw Peize-West dd 20 april 2021 incl. de evaluatie van 14 juni
Aanwezig; Ton van der Meijs, Angelique den Brok, Nelly Nieuwenhuizen, Gemeente, Jan Donkelaar en Gert van Rossum (verslag)
Afwezig met kennisgeving Sjoerdtje Helder, Jan Egberts
Standaard rapportageformulier
Punten Groen:
Nr. Waar:
(in te vullen door
vereniging)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie
(in te vullen door gemeente)

Gemeente heeft hierover contact gehad Ca. twee weken
met IVN, bedoeling was om dat met NL
(1 juli)
doet mee te nemen. Gemeente
reageert

1

op de hoek van de
Roderweg en Oude
Velddijk. (t.o.v. oude
Rabobank) ()

"In de gemeente Peize bij het weiland
op de hoek van de Roderweg en Oude
Velddijk. (t.o.v. oude Rabobank).
a. Van het hekje dat toegang verschaft
tot het perceel met de fruitbomen is
een paal kapot, d.w.z. verrot; hekje ligt
tegen de grond.
b. Ook een paal van het grote hek van
het weiland waar de pony's staan, is
niet helemaal stevig meer".
Het kleine hekje staat weer recht op,
maar wordt volgens mij ondersteund.
Het grote hek kan misschien nog wel
even mee.

2

Hoek Roderweg - Oude
Velddijk bij Roderweg 9

kuil in bocht door afsnijden bocht.
Suggestie: Graskeien of broodjes?

3

Lange Streeken I ()
grote boom met hangende takken
park met vijver aan onze Suggestie: snoeien
kant van de Hogeweg

deze wordt later opgepakt
(Na 1 juli)
Besproken met Gemeente, beperkt
snoeien

Buiten Peize-West: Schuin weergegeven een antwoord en toelichting per vraag
Bosplan
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Streefdatum:

Volgende week
(21-30 juni)

Datum afhandeling

2021-04-13 Dorpsschouw Peize West (webversie)
Daarnaast op 4-4-2021 klacht van () over de staat van het Bosplan (is al verstuurd naar Gemeente). Gemeente heeft al met () gesproken en uitleg gegeven over huidig
bosbeleid. Er is een bosbeleid Noordenveld in de maak. Op 09-04-2021 met () afgesproken dat VDP met hem zijn opmerkingen over het Bosplan gaat bekijken en dan
eventueel een lange termijn voorstel formuleer. Dit is geen zaak voor Wijkbeheer. Ton heeft afspraak met Heimen om samen nog eens door het Bosplan te lopen. Noot:
Inmiddels ook besproken met verantwoordelijke ambtenaar gemeente, IVN is hierbij betrokken en publiciteit via ditisPeizepuntnl
(): Verder gezien dat in het Bosplan het toegangshek bij de Heemtuin ook tegen de vlakte ligt. Weet niet of dit onder verantwoordelijkheid van het IVN of van de
gemeente valt.
rozenbottel perk aan de Eikenlaan
08-04-2021: () : het rozenbottel perk aan de Eikenlaan gerooid. Mail doorgestuurd naar Gemeente. Heeft 12-04-2021 een bevredigend antwoord op gegeven over
andere aanplant. Afgehandeld
Geluidswal
08-04-2021 () : wij wonen aan de Oostingslaan doodlopende weg en zouden graag zien dat er een bossingel van rotonde tot de Oostingslaan komt in verband met
geluidsoverlast verkeer op de weg naar Vries Vraag is te groot voor de schouw, advies brief richting college van B&W
Hondenpoep
Als inwoner van Peize en opa van twee kleinkinderen maak ik me zorgen en ook druk over de vele hondenpoep op straat en in het gras van wandelpaden telkensweer
je kleinkinderen in de gaten houden dat ze niet op het gras en in de poep trappen Ik denk dat veel ouders en grootouders dit zullen beamen en het lijkt steeds erger te
worden. Ook valt het op de bezitters hun hond in de bebouwde kom los laten lopen terwijl dit verboden is Het zou een stuk aangenamer zijn als de honden bezitters
zich realiseren wat ze veroorzaken en hun verantwoordelijkheid namen
Overleg met WiN als ervaringsdeskundige: acties elders in Noordenveld hebben nooit enige verbetering opgeleverd. De hondenbezitter dient het gedrag te veranderen
en dat is tot op heden niet gelukt. Gert vult dat binnen de gemeente een aanspreekpunt komt voor dit onderwerp.

Punten Straatwerk, Straatmeubilair en Bebordingen:

Nr. Waar:
(in te vullen door
vereniging)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Pagina 2 van 7

Oplossing/actie
(in te vullen door
gemeente)

Streefdatum:

Datum afhandeling

2021-04-13 Dorpsschouw Peize West (webversie)
Nr. Waar:
(in te vullen door
vereniging)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie
(in te vullen door
gemeente)

Streefdatum:

1

Hoofdstraat wegdek en
trottoirs ()

Bestrating Hoofdstraat laat veel te wensen over en Vraag voorleggen aan
ook de trottoirs!!!
beheerstechnicus
wegen. Vraag wordt
opgenomen in lange
termijn visie onderhoud

2

Hoofdstraat / Kerkstraat
t.h.v. De Banjer (

Wij vinden de situatie in het gedeelte van de Banjer
en het kinderdagverblijf het meest zorgelijk. Dit
omdat de geparkeerde auto’s een zeer
onoverzichtelijk beeld geven.
Er gaan dagelijks veel mensen met kinderen hier
langs om naar school te gaan.
Hierdoor krijg je veel gevaarlijke situaties.

af
Situatie is al eerder
opgenomen door Gert
en de wijkagent.
Destijds is geen verdere
actie vereist. Kunnen we
niet veranderen

3

Lange Streeken I ()

stoepen die er zijn in vreselijke toestand.
Stoeptegels staan vaak stuk omhoog, er zit ook
teveel ruimte tussen de tegels. Uitgebreide
beschrijving in mail van 5 april onderstaand.
Suggestie: opnieuw bestraten en dan met halve
tegels ander patroon aanleggen. Dit euvel wordt op
vele paden geconstateerd.

Is besproken met
gemeente, in deze buurt
vinden ook nog
kabelwerkzaamheden
plaats, wordt daarna
opgepakt.
Struikelgevaar wordt
wel aangepakt. Werk
wordt begeleid door
aangewezen
ambtenaar.
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Datum afhandeling

Gv prikt datum voor
overleg afd. Beheer en
VDP tbv groot
onderhoud,
wijkbeheerder pakt de
kleinere punten vóór
half juli

Nog geen zicht op
uitvoering van
herstelwerkzaamheden.
Het struikelgevaar
wordt wel aangepakt
vóór half juli

af

2021-04-13 Dorpsschouw Peize West (webversie)
Nr. Waar:
(in te vullen door
vereniging)
4

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie
(in te vullen door
gemeente)

Streefdatum:

Hoofdstraat 42, afslag naar Hoofdstraat, afslag naar de bakkerij, richting
de bakkerij, richting
Brinkweg, zit een behoorlijke gleuf tussen de
Brinkweg ()
klinker, waar je met je fietsband in terecht kunt
komen.

Is gezien en wordt
hersteld.

Volgende week (21-30
juni)

Woordlaan en Hoofdstraat Echtgenote gehandicapt en rijdt in driewieler en
loopt met rollator: Woordlaan te bol (gevaar voor
()
omvallen) en trottoir ongeschikt voor rollator.
Heeft al contact gehad met Gemeente maar die
vond dat er te weinig ondersteuning vanuit het
dorp was. Mogelijk wel geld voor aanpak
Woordlaan.

Kan deze opnieuw
Binnen twee week
bestraat worden is
(vóór 1 juli)
eigenlijk de vraag.
Gemeente heeft al
intern contact gehad. En
gevraagd om reactie

Er was ook een vraag
van bewoner no 48 over
Foto’s aanwezig. Komend vanaf oude gemeentehuis graskeien, eerst zo laten
afslag naar Brinkweg direct in de bocht.

5

Suggestie: over bestrating Woordlaan is al vaker
geklaagd. Te bol en slecht bestraat. Onder diverse
omstandigheden valgevaar.
6

Burchtlaantje ()

nu in coronatijd en paringstijd ooievaars is het
mogelijk dat er een 2de bankje komt? In
burchtlaantje

Wordt opgepakt

Zomer 2021, augustus

Idem 3

Idem 3

Suggestie: aanwezige bank opknappen of
vervangen en extra plaatsen
7

Lange Streeken I () Hoek
geen goede afwateringssysteem
Dubbellooflaan
Geelsterlaan, én de stoep Suggestie: herbestraten
naast de coniferen langs op
de Geelsterlaan
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Datum afhandeling

2021-04-13 Dorpsschouw Peize West (webversie)
Nr. Waar:
(in te vullen door
vereniging)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie
(in te vullen door
gemeente)

Streefdatum:

8

bevat een behoorlijke kuil in het wegdek waar je
met de fiets doorheen stuitert. Beide zaken heb ik
al eens los bij de gemeente gemeld, maar tot op
heden wil heeft men daar niets aan willen doen.
Wil het nu via de wijkschouw proberen.

Is niet heel ernstig,
Gemeente bekijkt dit
ook

Geen

Roderweg bij huisnummer
2 ()

Datum afhandeling

Suggestie: goed kijken dan is een kuil bij huis
Swierstra zichtbaar.
9

kruising Hoofdstraat / De
Woert ():

er zijn vele van de zwarte klinkers die verzakt zijn,
worden er steeds meer. Fiets er dagelijks met de
kinderen overheen naar school en is niet
bevorderlijk voor je fiets.

10 De Vennen / Floralialaan () Ook is er een verkeersonveilige situatie op de
Vennen, nl. het voetpad naar de Floralialaan. Dit
voetpad wordt als sluiproute gebruikt (om de hoek
Oude Velddijk/Roderweg af te snijden) door
fietsers, bromfietsers en scooters. Er vinden hier
geregeld bijna-botsingen plaats. Op
verzoeken/voorstellen van omwonenden aan de
gemeente iets aan deze verkeersonveilige situatie
te doen, is door de gemeente niet ingegaan.
(Eerder en nu ook weer door aanwonende
aangekaart)
Suggestie: eerder in verleden besproken.
Onoplosbaar. Hekjes, middenin afsluiten of paaltjes
veroorzaken andere problemen. Wel de 4 of 5
paaltjes langs pad weghalen. Is met bewoner
besproken.
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Op de bolling is schade, Idem 8
Gemeente bekijkt dit

Toelichting Nelly, op dit Afgerond, is klaar
moment geen directe
actie vereist omdat
bewoonster nog een
erfscheiding wil/gaat
zetten, op termijn
opnieuw aankaarten.
Is ook menselijk gedrag

af

2021-04-13 Dorpsschouw Peize West (webversie)
Geen West:
Vrieserweg bestrating nabij gemeentegrens
Daarnaast nog een klacht van aanwonende op de Vrieserweg, over de vele gebroken stenen in het wegdek vanaf zijn huis richting gemeentegrens. Geen gaten maar
wel veel breuk.
06-04-2021 mail met foto’s naar Gemeente gestuurd. Reactie van Gemeente: nu geen actie maar het wegdek wordt in de gaten gehouden.
Voetpaden rond De Hoprank – De Woert
31 maart 2021 Klacht van meerdere personen: Er is een gevaarlijke situatie ontstaan voor voetgangers aan De Woert. Al per mail gemeld aan Gemeente.
De Woert: stoepen rond op Hoprank zijn slecht toegankelijk voor rollators en rolstoeler
Reactie Gemeente 1 april:
Dag,
Dit is bekend bij ons de aannemer is er ook al op aangesproken.
Er wordt nog druk gebouwd en er staan nog regelmatig auto’s minikranen en andere bouwmachines op het voetpad.
Daardoor wordt het pad nog steeds zwaar belast en ontstaan er steeds nieuwe situaties waar struikel gevaar kan ontstaan.
Maar we lopen het pad even langs en lossen het struikel gevaar even op.
Gemeente
Zonnehof () bankje Zonnehof nog niets veranderd: nog steeds zo
Suggestie om iets meer ruimte te scheppen tussen bank en kei zodat men met rollator of scootmobiel er tussendoor kan, actie door gemeente
Roderwolderdiepje geheel vernieuwde bruggetje in fietspad Peize – Roden () het nieuwe bruggetje is slecht qua op- en afrit
Suggestie: nagaan of de aanloophelling verlengd moet worden. Ook snelle fietsen ondervinden volgens () last van te korte helling.
Probleem lijkt mee te vallen, Gemeente neemt situatie op.
Kerkhof Oude Velddijk pad is verbeterd maar oneffenheden nog niet voldoende weg ().
Suggestie: niets doen. Als () hier problemen ondervindt, geldt dat voor vrijwel elke klinkerweg in Peize waar de oneffenheden veel groter zijn. () ondervindt nog steeds
schokken in haar rug. Welk advies kunnen we haar geven? Advies vaart minderen en bandenspanning reduceren.
West - Dubbellooflaan (is al besproken)
Gaat aangepakt worden maar eerst nog aanleg infra op deze locatie.
Klachten waren terecht.
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Punten Speelvoorzieningen:

Nr. Waar:
(in te vullen door
vereniging)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie Actienemer: Streefdatum: Datum
(in te vullen door
afhandeling
gemeente)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie Actienemer: Streefdatum: Datum
(in te vullen door
afhandeling
gemeente)

1
2
3

Punten Algemeen:

Nr. Waar:
(in te vullen door
vereniging)
1

AVG persoon en huisnummer () geeft toelichting
niet benoemen in de
websiteversie

Beleid bespreken

Bestuur VDP Zomer 2021

2

Actiepunten

Bijhouden en
informeren

Allen

Vraagt wanneer oplossing uit schouwen plaatsvinden:
evaluatie uitvoering een paar maanden na de schouw.
Heeft b.v. in januari 2021 plaatsgevonden voor schouw
van oktober 2020. Staat op website Dorpsbelangen

3
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2021

