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Een inwoner geeft aan slecht zicht te ervaren door de verwijsbordjes op het kruispunt
Veenbrug/Vaart NZ. Dit is besproken en er worden een aantal bordjes verplaatst, waardoor er een
beter zicht ontstaat. Ook het reclamebord dat daar aan een lantaarnpaal is bevestigd hindert het
zicht. PB zal hierover ook contact opnemen.
Er is een verzoek binnengekomen voor het plaatsen van de matrixborden aan de Vaart NZ. Er zijn nog
wel 2 wachtenden, maar er wordt gekeken waar de matrixborden het meest nodig zijn.
PB heeft nogmaals de ernst van het verkeersveilig maken van de oversteekplaatsen voor fietsers en
voetgangers aan de Vaart NZ en de Vaart ZZ onder de aandacht van de gemeente gebracht en
verzocht zo spoedig mogelijk de werkzaamheden in gang te zetten.
Er zijn meldingen zijn binnengekomen over overlast in speeltuin ‘Het Groene Hart”. Er wordt in de
avonduren drugs gedeald en de omwonenden zouden graag zien dat er een lantaarnpaal wordt
geplaatst. De gemeente heeft hen aangegeven dat zij geen lantaarnpaal plaatsen i.v.m.
lichtvervuiling en de mogelijkheid dat meer inwoners dan een extra lantaarnpaal in hun straat willen.
Zij kunnen wel zelf een lantaarnpaal laten plaatsen en zij vragen PB om hierin te voorzien. PB stelt
dat het lantaarnpalenbeleid toch echt een zaak voor de gemeente is en PB in het budget geen ruimte
heeft om lantaarnpalen te plaatsen.
Op Noorderwerf hangen 2 AED’s. Een daarvan is privé eigendom, de ander is gewonnen en
beschikbaar gesteld voor de hele buurt. Helaas is deze buurt-AED 2 jaar later nog steeds niet
aangemeld bij HartslagNu en dat betekent dan ook dat de Burger Hulp Verleners op Noorderwerf
geen AED tot hun beschikking hebben en dat deze dus nog steeds aan de andere kant van de Vaart
moet worden gehaald. De extra tijd die dit in beslag neemt kan cruciaal zijn bij het overleven van een
hartstilstand. PB zet zich in om de dekking zo optimaal mogelijk te krijgen, maar haar inzet heeft tot
op heden niet geleid tot het aanmelden van de AED. PB is geen beheerder van deze AED en kan deze
dus ook niet zelf aanmelden. Wel wil PB u als buurt wijzen op de noodzaak van aanmelding. Voor
eventuele vragen zijn wij altijd bereikbaar via pbnavo@gmail.com
I.v.m. de coronamaatregelen is besloten dat er dit jaar geen openbare jaarvergadering plaats zal
vinden. Vanaf januari 2021 is het mogelijk de openbare vergaderingen digitaal bij te wonen.

