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- Met betrekking tot de overkapping bij het marktplein is afgesproken dat Sedna
gesprekken gaat voeren met ouderen en jongeren over het gebruik van de overkapping.
– Er zijn vragen over de plannen van de Stichting Bruisend Centrum. De voorzitter
antwoordt dat Plaatselijk Belang is vertegenwoordigd in de stichting en dat er een stukje
EOP budget is toegezegd voor het realiseren van een structuurvisie. Wanneer er
voldoende geld is zal de stichting een bureau inschakelen die betrokkenen zal benaderen
en hun zal vragen naar hun mening. De stichting Bruisend Centrum zal de
klankbordgroep (betrokkenen en belangstellenden) regelmatig uitnodigen om hen te
informeren over de stand van zaken. De stichting wil een structuurvisie voor het centrum
ontwikkelen die goedgekeurd wordt door de Raad.
Ingekomen post
- Er is een uitnodiging van woningcorporatie Lefier voor een inloopbijeenkomst op 8
september a.s. Dit betreft het project aan de Vaart ZZ tussen brugwachterwoning en
postkantoor.
- Via de ouderenwerker van Sedna is er een verzoek voor het plaatsen van een toilet in
het winkelgebied. Besloten wordt dat er bij de gemeente wordt gevraagd naar hun beleid
hierin.
- Via de mail is er een reactie gekomen met betrekking tot het Multifunctioneel Speelveld
(MFS) en het afstoten van een veld van voetbalvereniging Twedo. De voorzitter
antwoordt dat dit twee verschillende dingen zijn: Twedo heeft van de gemeente een brief
ontvangen waarin te kennen is gegeven dat ze een veld moeten inleveren, de gemeente
voert gesprekken met Twedo hierover. Met betrekking tot het MFS heeft de gemeente
een bedrag beschikbaar gesteld die dit jaar moet worden besteed, anders gaat het aan
onze neus voorbij.
- Van een bewoner Wildbaan is een verzoek gekomen om de groenvoorziening bij het
hofje met de speelvoorziening te vervangen Dit wordt meegenomen in het
uitvoeringsoverleg op 20 juni en gevraagd zal worden naar het gemeentelijk beleid en de
mogelijkheden.
- Bewoners van de Schooldijk geven in een reactie via de website aan dat er hard wordt
gereden op de Schooldijk. Bij de invoering van de 30 kilometerzone is gesproken over
het aantal verkeersdrempels in de Schooldijk. Hoever wil je hierin gaan? Want drempels
veroorzaken veel overlast voor ambulance, brandweer enz. Dit onderwerp zal besproken
worden in de verkeerswerkgroep.
Actielijst
- De opdracht voor de aanleg van een strook grasbetontegels langs de Vaartweg gaat
binnenkort de deur uit.
- Voor de concept-verordening voor de woonschepenhaven is het wachten op het concept
bestemmingsplan.
- Het bestemmingsplan voor industrieterrein De Tweeling moet voor een deel opnieuw
worden gedaan. Dit heeft een vertragend effect op de westzijde van het terrein. Aan de
oostzijde worden percelen aangekocht.
- Plaatselijk Belang is voorstander van het plaatsen van een hekwerk rondom het
zwembad om zo het vandalisme proberen tegen te gaan. In het volgende
platformoverleg van het gebied De Velden zal dit worden geagendeerd.
Contributie inning
- De tweejaarlijkse contributie inning gebeurt deze keer met een brief. De kosten van
acceptgiro’s zijn hoog en veel inwoners werken met internet bankieren.
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Uitvoeringscommissie
– De overlast van hondenpoep is besproken en het gemeentelijk beleid staat toe dat er
bordjes worden geplaatst in het openbaar gebied. Er is een voorstel om een prijsvraag
uit te zetten onder scholieren voor het ontwerpen van een bordje. De opbouwwerker
bespreekt dit in het Brede School overleg.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
De zijstraatjes van de Middenweg, waaraan de seniorenwoningen staan, zijn weinig
fleurig. Dit zal tijdens het uitvoeringsoverleg besproken worden met de opzichter.
- De seniorenwoningen aan de Jagerslaan liggen ver van de openbare weg en zijn
moeilijk verhuurbaar aan senioren.
Rondvraag:
- Tijdens de vorstperiode zijn er wegen kapot gevroren. Hiervan kan melding gedaan
worden bij het Meldpunt van de gemeente.
- Er is de laatste tijd veel overlast van vernielingen en het verzoek is dit wel te melden
bij de politie. Wanneer deze zaken niet worden gemeld, weet de politie het niet en
gebeurt er niets!
- Op de vraag of Buurtsupport de straatnaambordjes enzovoort mag schoonmaken is het
antwoord dat er eerst overleg moet zijn met de opzichter anders mag Buurtsupport niets
doen in het openbaar gebied. PB zal bij de gemeente de vraag neerleggen.
De volgende vergadering is op woensdag 14 september 2011 om 20.00 uur in
De Schalm.

