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Mededelingen
De jaarvergadering 2019 zal worden gehouden aansluitend aan de openbare vergadering
van mei.
Onderwerpen door inwoners ingebracht
Een inwoner van Noorderwerf vraagt wie verantwoordelijk is voor de speeltuin aan de
Snikke. Hoewel PB zich inzet voor het realiseren van de speeltuinen op het dorp blijft de
gemeente altijd verantwoordelijk voor het onderhoud.
Aan de Zijtak zit er veel dood hout in de bomen, dit kan t.z.t. gevaarlijke situaties opleveren.
Dit wordt doorgegeven aan de opzichter.
Omwonenden van speeltuin het Groene hart geven aan dat er veel overlast van jongeren
plaats vindt. Er blijven regelmatig kapotte bierflesjes en andere rommel achter. Dit probleem
is bekend bij PB. Er is al eerder een proces opgestart in samenwerking met de wijkagenten,
deze zullen opnieuw geïnformeerd worden. Ook wordt het aanwonenden aangeraden om
zelf ook altijd een melding bij de wijkagent te maken.
Een inwoner van Veenoord geeft aan dat er ter hoogte van de van Hogendorpstraat weinig
zicht is. Hij zou graag zien dat de hofjes eenrichtingsverkeer worden. PB heeft aangegeven
te polsen in de buurt wat andere aanwonenden van deze optie vinden. Dit kan d.m.v. een
handtekeningenlijst.
Er is een bericht ontvangen dat er een paaltje met huisnummer is gestolen. Deze kan door
desbetreﬀende inwoner worden vervangen. PB voorziet hier niet meer in. Eertijds is er een
eenmalige actie geweest om langs een aantal wegen dergelijke paaltjes te plaatsen.
Nieuwjaarsbijeenkomst en vrijwilliger van het jaar
Terugkijkend op de 6e februari, de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Plaatselijk Belang, mag
worden gesproken van een zeer geslaagde avond. De opkomst was vele malen beter dan
de opkomst van de eerste bijeenkomst in 2019. De keuze van de ‘vrijwilliger van het jaar’
was een schot in de roos. Mevrouw Elly Wisselink toonde zich zeer verheugd.

