Verslag besproken onderwerpen wijkschouw Kerkeveld 2018
(inclusief reactie vanuit de gemeente in het rood)

•

Rotonde Kerkedreef-Zuiderdreef.
Helicon huurt deze rotonde en zal de schade herstellen. De gemeente heeft dit reeds
doorgegeven aan Helicon. Mocht binnen enkele maanden geen actie ondernomen worden
Kunt u dit doorgeven aan Jan Janssen (wijkbeheerder). Gemeente is verhurende partij.

•

Grondwatermeter defect
De grondwatermeter bij de vijver zal worden gerepareerd. Heeft Jan Janssen
doorgegeven aan de firma Modderkolk. In behandeling.

•

Wateroverlast De Meren 11e straat bij stortregen.
De gemeente zal naar de afwatering in De Meren 11e straat laten kijken. In algemene
zin: bewoners kunnen het beste een foto maken tijdens de wateroverlast en dan melding
doen bij de gemeente. LBG zal dit in de volgende wijkkrant melden. Ben Winnemuller
heeft reeds contact gehad met de bewoners hierover. De klacht was al gemeld. In
behandeling bij Ben Winnemuller

•

Uitgang wijk beter aangeven op 10e straat De Meren.
Gemeente verwacht dat na het aanbrengen van de middengeleiders op de T-splitsing dit
probleem verdwijnt. We wachten dat even af. Geen toevoeging.

•

Vrachtverkeer door de wijk.
Het weren van vrachtwagens op de openbare weg is in principe niet mogelijk. Bovendien
moeten zaken als meubels, tuinbenodigdheden enz. gewoon kunnen worden bezorgd.
Geen toevoeging.

•

Poepoverlast/loslopende honden bij vijver, in Park Kerkeveld, groenstrook
Woordsestraat.
Het probleem heeft de aandacht van Bureau Toezicht. Voorstel is om ook weer in burger
te gaan controleren. Bureau Toezicht neemt dit standaard mee in hun controles. Een
paar keer per jaar worden er acties in burger gehouden. Edith Hubers
(wijktoezichthouder) is direct tot actie overgegaan. Deze actie in burger heeft
plaatsgevonden op 28/09 en dit zal nog een paar keer plaatsvinden dit jaar.

•

Diemewei: voetpad van einde 42e naar einde 43e straat.
LBG zal dhr. Toonen en wijkbeheerder Janssen met elkaar in contact brengen zodat ze
samen de problemen kunnen bespreken. Dhr. Toonen zal laten weten wat er wordt
afgesproken. De heer Toonen en Jan Janssen hebben reeds contact gehad.
Opdracht voor herstel is naar de aannemer.

•

Verlichting witte brug tussen Kerkeveld en Huurlingsedam.
Ook dit zal dhr. Toonen rechtstreeks met de wijkbeheerder opnemen. Wijkbeheerder Jan
Janssen laat de heer F. Dreuning contact opnemen met de heer Toonen om te bekijken
wat mogelijk is in het kader van verlichting van de witte brug.

•

Piratenschip.

Deze speelvoorziening voor kleine kinderen moet beter worden onderhouden, zo
bevestigd
wethouder Loermans; er moet worden gesnoeid, gemaaid, brandnetel/distel worden
verwijderd, touw worden gerepareerd en drainagebuis worden ingegraven. Deze
speelvoorziening mag niet verloederen. François Dreuning zal worden gevraagd naar de
stand van zaken omtrent de verlichting. Wijkbeheerder Jan Janssen gaf aan dat het touw
al in bestelling was en dat de drainagebuis weer ingegraven wordt. Met betrekking tot
het groen rondom de speelvoorziening is gekozen voor natuurlijk spelen dat houdt in dat
de piratenboot in dit onderhoudstraject wordt meegenomen. De natuurlijke begroeiing
zorgt voor een uitdagende speelplek zoals bv in een bos. Dit geeft mogelijk enige
overlast van brandnetel en distels omdat hier het groen beheerst wordt en niet standaard
strak gemaaid wordt. Indien er rondom de piratenboot gekozen zou zijn voor een
grasmat, dan wordt rondom regelmatig op 8 tot 10 cm gemaaid. Het gekozen groen
bepaald dus het bijbehorende onderhoudstraject. De vraag is dan ook of jullie dit
beheersbaar natuurlijk groen met de bijbehorende uitdaging willen of dat jullie toch liever
voor een andere groenvoorziening gaan. Over eventuele aanpassingen en op welke
termijn dit mogelijk is kan contact worden opgenomen met Patricia van Wolferen.
•

Parkeren rondom school
Dit onderwerp is tijdens de wijkschouw niet aan bod gekomen. Toch wil de LBG alsnog
een verzoek doen aan Bureau Toezicht om weer actief te controleren rondom De
Trinoom. Dit is een onderdeel van het scholenproject van Paul Ubachs. Ieder school komt
regelmatig aan de beurt.

•

Verkeersaanpassingen rondom school.
De verkeersaanpassingen in Diemewei 40e en De Meren 10e straat zullen in oktober
worden uitgevoerd. Er zal, zoals tijdens het wijkberaad reeds toegezegd, een
inloopavond worden georganiseerd in De Brink om de omwonenden van de school te
informeren over de verkeersaanpassingen. Meer info hierover volgt spoedig, daar
hopelijk in de herfstvakantie de werkzaamheden rondom school worden uitgevoerd.
LBG wil graag weten hoe de drempel kruising Woordsestraat/De Meren 10e straat er
precies uit gaat zien. Marcel Rutten wordt gevraagd de LBG te contacten.
Graag ook informatie over het project van Ubachs: wanneer start project om
gedragsverbetering bij ouders te bewerkstellingen in Kerkeveld? Paul Loermans zal
Marcel Rutten vragen om geen bewonersavond, maar een inloopavond te houden, zodat
de bewoners een toelichting op de plannen kunnen krijgen. Marcel zal met Irma
kortsluiten hoe de aanpassingen eruit gaan zien en tevens het punt “snelheidsmeting in
de Gamert” met haar bespreken.

•

Jongerenoverlast Kerkeveld.
Klachten zullen worden besproken tijdens het JOS (Jongeren Op Straat) overleg waarin
Meervoormekaar, gemeente en politie zitten. Er zal worden gesproken over:
• inventarisatie welke jongeren er hangen
• hoe de overlast (met name na 23.00 uur) kan worden beperkt voor omwonenden
• of er wellicht een bordje moet komen
• aanpak dealen
• afval (bierglas, wietzakjes) op basketbalplein en met name bij de rode deur (extra
prullenbak?)
• vernielingen op terrein Trinoom . Bekend. Dit traject loopt.

•

Snelheid De Gamert 21 straat
Er zal door de gemeente een snelheidsmeter worden opgehangen om de snelheden te
meten. Daarna volgt nader overleg. De verkeersaanpassingen rondom Trinoom en het
meten van snelheid valt onder Marcel Rutten. Hij zal de mogelijkheden bespreken met
Irma Bingen.

•

Bewegwijzering naar De Gamert 25e straat.
Bewegwijzering 25e straat zal aan twee kanten worden aangebracht. Wijk beheerder Jan
Janssen geeft dit door. Indien hier vragen over zijn zal contact opgenomen worden met
Irma Bingen

•

Vrachtverkeer door De Meren naar De Gamert
Er zijn vanuit de gemeente geen afspraken gemaakt met de aannemers om de overlast
te van vrachtverkeer te beperken. Na het sluiten van de bouwweg is er de wens om met
aannemers (en onderaannemers) afspraken te maken over vrachtvervoer naar de
bouwkavels maar de verantwoordelijkheid ligt momenteel bij de kopers zelf en de
makelaar.
Er is geen budget voor direct herstel van de (net aangelegde) stoepen. Er wordt bekeken
welke (tijdelijk) maatregelen ingezet kunnen worden om verdere beschadigingen te
beperken, mogelijk paaltjes of zwerfkeien. Wijkbeheerder Jan Janssen gaat de situatie
bekijken en beoordelen in overleg met wegbeheerder Adri Cocu.

•

Bouwkavels boer Groenen/De Gamert
Handhaving bouw (Mark Kroezen en Marc Jansen) zijn hier mee bezig. Dit blijft een
ingewikkeld en lastig proces daar er met meerdere erven moet worden gecommuniceerd
en het proces in stappen moet worden gevoerd. Traject loopt.

•

Wadi aan de Woordsesteeg
Het gaat om de wadi aan oostkant van het fietspad 'Gamertseweg' (aftakking achter boer
Groenen van de Woordsesteeg). De Wadi moet 24 uur na een regenbui weer droog zijn
of een sterke afname van de regenwaterplas geven door de aanwezigheid van het
grindbed. Jan Janssen geeft aan dat een periode van hevige regenval een ander beeld
kan geven. Ook is het zo dat de oorzaak van muggenoverlast niet perse uit de Wadi
afkomstig is. Dit kan ook een nabijgelegen vijver of andere oorzaak hebben. Jan Janssen
bekijkt de Wadi, maar hierbij het verzoek om buitensporige waterstanden in de wadi met
datum en tijdstippen vast te leggen.

•

Auto’s over de Woordsesteeg voorbij de paaltjes.
Dit zal worden tegengegaan door het plaatsen van een aantal zwerfkeien. Zoals met Paul
Loermans besproken is het verplaatsen van een zwerfkei mogelijk de oplossing in dit
geval. Het is echter niet de bedoeling om overal zwerfkeien te plaatsen en de boel dicht
te leggen. Op afwijkend gedrag is moeilijk te sturen. Hierop dienen bewoners elkaar ook
aan te spreken.

