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Verslag maand januari 2016
N.a.v. het verslag:
-De kascontrole heeft plaatsgevonden. De heren konden vanavond niet aanwezig zijn maar hebben
de stukken getekend voor akkoord. Het financieel jaarverslag wordt akkoord bevonden en de penningmeester wordt decharge verleend.
Er worden een aantal verkeerssituaties besproken:
Er zijn twee snelheidsmeters geplaatst aan de Vaart NZ ter hoogte van het fietsbruggetje. Plaatselijk
Belang heeft deze borden zelf aangeschaft vanuit het gebiedsbudget en kan de gegevens uitlezen.
Na ± 6 weken zullen de borden worden verplaatst naar een andere locatie in het dorp.
-Op de nieuw geasfalteerde wegen staat geen belijning (Zijtak OZ + Boerdijk). Volgens de
verkeersdeskundige van de gemeente is dit het beleid van de gemeente, een weg met deze functie
hoeft geen belijning. EOP Zandpol is ontevreden over deze situatie omdat inwoners van de Zandpol
wat winkelen betreft is georiënteerd op Nieuw-Amsterdam. Wanneer EOP Zandpol een reactie naar
de gemeente stuurt zal PB dit ondersteunen.
-Er komen klachten over het blokkeren van het voetpad ter hoogte van Vaart ZZ 2 en 3.
Voetgangers moeten over het fietspad en geeft vooral voor mensen met een rollator problemen.
Afgesproken wordt een mail naar Domus te sturen met het verzoek de hekken een stukje terug te
plaatsen.
-De situatie bij de hoek Schooldijk – Berkenstraat is onoverzichtelijk i.v.m. de hoogte van de heg
bij tandarts Kuik. Hier gaan veel schoolkinderen langs. Besloten wordt een verzoek aan de heer
Kuik te doen om een stukje van de heg te snoeien.
-Over de wegen in Veenoord zijn veel klachten. Het asfalt brokkelt af aan de zijkanten wat gevaar
oplevert voor voetgangers. In Veenoord zijn praktisch geen voetpaden. Twee bestuursleden hebben
hierover al meerdere keren gereclameerd op persoonlijke titel. Tijdens het werkbezoek van de
burgemeester is dit ook ter sprake gebracht, maar er is nog geen reactie van de gemeente op
gekomen. Afgesproken wordt dat PB een mail stuurt en refereert aan het gesprek en vragen wat de
plannen zijn. Vanaf de herindeling in 1998 is er nog niets gebeurd aan de wegen in Veenoord.
-Het verkeerslawaai bij de brug bij de haven is niet opgelost. De voorzitter neemt dit mee naar het
uitvoeringsoverleg.
Ingekomen post:
-een bewoner van de Middenweg verzoek het doortrekken van het voetpad langs de Middenweg
tussen de Eikenlaan en Trumanstraat. Ook wijst hij op de gevaarlijke kruising SchooldijkBerkenstraat. De snelheidsmeters kunnen hier worden geplaatst na de Vaart NZ.
-Een bewoner van de Sportlaan vraagt of er extra parkeerplaatsen kunnen komen. Dit wordt besproken in het uitvoeringsoverleg.
Rondvraag:
-Er is nog geen vervangende ruimte gevonden voor alle huurders van de Werkhorst. De
judovereniging en Duimelot zijn in onderhandeling over de Welput.
Bewoners hebben getekend dat ze geen bezwaar hebben tegen een pumptrack, alleen de wethouder
houdt vast aan woningbouw op de locatie Werkhorst. Door de gemeente worden prognoses gemaakt
m.b.t. woningbouw enz. en Woonservice heeft voorlopig geen plannen meer woningen te bouwen
in Veenoord.
De volgende vergadering is op woensdag 9 maart 2016 om 20.00 uur in de Schalm.

