
               

verslag bewonersavond 9 november 2015

1: OPENING

Voorzitter a.i. Lex Markestein opent het overleg en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2: BESTUURSWISSELING

Hij informeert de aanwezigen dat de huidige voorzitter Elien Haspels het voorzittersstokje 
overdraagt aan Jaap Overbeek. Vanuit de aanwezigen is hiertegen geen bezwaar. Elien wordt 
bedankt voor haar inzet. Voorzitter Overbeek dankt de aanwezigen voor het vertrouwen en 
geeft aan, dat hij voor zichzelf een evaluatiemoment heeft afgesproken na één jaar, waarna 
hij zal beoordelen of hij deze functie voor een langere periode op zich zal nemen. 

3: VERKEER

Aanwezigen melden overlast van scooters en brommers op het fietspad langs de vijver achter 
de Galvanistraat, en verzoeken hiervoor handhaving. 

De bocht bij de Madame Curiestraat - oversteek Schweitzerstraat is een lastige vierkante, 
aldus een bewoonster. Uit toetsing met de aanwezige bewoners blijkt echter dat mevrouw 
deze bocht aan de verkeerde zijde neemt: vanuit de juiste kant levert dit minder problemen 
op. Derhalve geen actiepunt. 

De oversteek bij de Madame Curiestraat oversteek komt ook ter sprake. Volgens bestuurslid 
Elien Haspels is dit nog niet geëvalueerd of afgerond. De verkeerscommissie is in gesprek met 
de gemeente en de scholen maar verkeerskundig is dit een moeilijke oplossing. Meer infor-
matie volgt mogelijk bij het volgend dorpsoverleg. 

Het einde van het fietspad, bij de afslag naar sportvelden van RKDES wordt genoemd: hier is 
de fietsknik nog niet veranderd. Tevens dient te worden nagezien op de markering op de weg 
duidelijker is geworden.

Volgens een bewoner van de Einsteinstraat maken kinderen onvoldoende gebruik van het 
fietspad van de Einsteinstraat. Dit is echter een keuze van de kinderen en derhalve niet 
vanuit het bestuur of de bewoners te veranderen. 

De verkeerssituatie rondom de scholen in het algemeen blijft ook een aandachtspunt. De 
strekking is echter dat er technisch gezien vaak erg weinig mogelijk is en dat bewoners 
(ouders) ook voldoende rekening met elkaar dienen te (blijven) houden. 

4 : KROEG 

Het traject rondom de kroeg op het terrein van het voormalige ‘groene huisje’ is zo goed als 
rond. Op basis van de zienswijze van de gemeente is er inspraak geweest en uitbater Beatle 
Raadschelders verwacht dat de bouw begin 2016 start. De kroeg krijgt 4 woningen boven de 
kroeg en ca 18 parkeerplaatsen. Er is voldoende oog voor de (overlast van de) bevoorrading. 

5 : GROEN


