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Korte inleiding
Het aantal aandachtspunten dat door wijkbewoners voorafgaande- en bij de start van de wijkschouw zijn aangeleverd was lager dan het voorgaande jaar.
Totaal 10 tegen 13 vorig jaar
Alle aangemelde aandachtspunten zijn tijdens de wijkschouw bezocht.
Wijkvereniging Drielanden steekt de hand in eigen boezem voor het feit, dat de communicatie wat aan de late kant was, waardoor mogelijk minder mensen hebben
gereageerd.

Melding / Opmerking
1. Bomen en opschot langs water
Horsterhout

Locatie
Horsterhout

Gemeld door / opmerkingen
Ilse Maarse

Actie
Reeds diverse keren contact gehad met
de gemeente (o.a. Pieter Trap); tot heden
geen antwoord/resultaat.
Roy vraagt Ilse Maarse rechtstreeks
toelichting te geven aan Marcel van den
Ende

2. Riet op de oevers langs
Triasgracht

Riet niet meer alleen in
water, maar kruipt ook
de oever op. Oevers
vallen onder
verantwoordelijkheid
vd gemeente
De struiken zijn zonder
verder nader overleg
met bewoners
verwijderd.
Er is reeds lang sprake
van ambulante handel
op of nabij het
Triasplein. Tot heden is
er bar weinig resultaat!

Anton van Houtum

Marcel van den Ende neemt dit mee voor
Pieter Trap en gaat vragen de oevers te
laten maaien

Anton van Houtum

Er is reeds overleg met de gemeente en
e.e.a. wordt aangepakt.

Anton van Houtum

Marcel van den Ende pakt dit op richting
Sylvia van Itegem (projecteigenaar bij de
gemeente).
Ook Roy gaat de vraag aan Sylvia van
Itegem via mail stellen.

3. Rozebottelstruiken
Belcantodreef/Waterplaspad
(omgeving vijver / springwell)
4. Hoe zit het nu met de reeds lang
beloofde ambulante handel?
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Door de
onoverzichtelijk wijze
van kruisende wegen
en fietspaden ontstaan
gevaarlijke situaties
Gevaarlijke situatie
door te hoog
struikgewas en te hard
rijdende aankomende
automobilisten

Andrea Oosting

Marcel van den Ende gaat in overleg met
de verkeersdeskundige(n) van de
gemeente Harderwijk – Hans van der
Veen

Andrea Oosting

7. Te hoge snelheden op de
Stakenbergerhout

Klachten van
buurtbewoners over te
hoge snelheden op de
Stakenbergerhout

Andre Oosting

8. Te hoge snelheden op de
Tonselsedreef (m.n. in- en nabij de
bocht naar P-2)

Met regelmaat wordt
geconstateerd dat
vooral ook
vrachtwagens die de
winkels komen
bevoorraden op dat
traject te hard rijden.

Andrea Oosting

Marcel van den Ende neemt contact op
met Pieter Trap om struikgewas te laten
snoeien.
Verder wordt het voorstel om op beide
rijbanen in de rijrichting een extra
drempel te plaatsen (ca. 25m vóór het
kruisende fietspad, door Marcel van den
Ende meegenomen naar de
verkeersdeskundige van de gemeente
Harderwijk.
De extra drempels moeten de vaart uit
naderende auto’s halen voordat het
fietspad wordt gekruist.
Marcel van den Ende neemt de klacht
mee en gaat zorgdragen voor een
snelheidsmeting m.b.v. de z.g. SMILEY’s
meting en/of een daadwerkelijk
snelheidsmeting.
Zie Actie bij pt. 7

5. Kruispunt Tonselsedreef –
Horsterhout
6. Oversteek Fietspad langs
Turfbergerhout en Horsterhout
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9. Nog steeds overlast van hondenpoep
in de wijk

Er komen nog steeds
diverse klachten
binnen betreffende
overlast van
hondenpoep.

Andrea Oosting

10. Zwerfvuil in de wijk

Hoewel Drielanden
Andrea Oosting
over het algemeen een
groene en schone wijk
is, blijft er her en der
tocht zwerfvuil liggen.
Het is na snoeiwerk van
de diverse struiken ook
beter zichtbaar. Ook en
misschien wel vooral
om en nabij de scholen
in de wijk en de
aanrijroutes
(fietspaden) naar deze
scholen

Een alom bekend fenomeen, waarbij het
op heterdaad betrappen door boa of
agent een hekel punt blijft.
Volgens Marcel van den Ende wordt
binnenkort het hondenbeleid aangepast
m.b.t. o.a. de gebieden met opruimplicht.
Het voorstel om de locaties van de
zakjesdispensers en prullenbakken beter
op elkaar af te stemmen wordt door
Marcel van den Ende neergelegd bij de
verantwoordelijke ambtenaar bij de
gemeente.
Voorgesteld werd om de gemeente in
overleg te laten treden met de scholen
teneinde naar een gezamenlijke
oplossing te zoeken.
Daarnaast werd voorgesteld om bij grote
snoeiwerkzaamheden gelijktijdig / of
daags na de snoeiwerkzaamheden een
vuilopruimploeg van Snel Herstel langs
te sturen.
Marcel van den Ende neemt dit mee
terug naar de gemeente en kijkt welke
structurele oplossing(en) mogelijk zijn.
Benadrukt wordt dat men (ook
bewoners) altijd Snel Herstel kunnen
bellen.
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Enkele locatie-foto’s
Oversteek Fietspad met Horsterhout:

Verdwenen rozebottelstruiken
Belcantodreef – Waterplaspad nabij
vijver / springwell
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