VERSLAG Wijkschouw Kerkeveld Woe 11 sept 2019
Aanwezig: wethouder Paul Loermans, toezichthouder/BOA Mandy Asselman, wijkbeheerder Jan
Janssen, wijkcontactadviseur Annemiek Nass, bestuursleden LBG Kerkeveld: Renske van de Heuvel,
Silke Jansen, Hans Moesman en Yvette Akkermans (Wil Coenen afwezig i.v.m. vakantie)

1. Grondwatermeter.
Display is gekrast waardoor grondmeterstand niet goed af te lezen is. Tevens
vallen streepjes weg en zijn getallen lastig leesbaar. Oude stickerresten maken het
een onverzorgd uitzicht. Deze verwijderen.

Antwoord wijkbeheerder Jan Janssen:
De watermeter is stikkervrij. De benodigde reparatie en uit te voeren onderhoud is
al aan Modderkolk doorgegeven.

Bestuur LBG: Heeft Modderkolk de reparatie al uitgevoerd?
Gemeente: Nog niet gebeurd
2. Kruising De Meren 10e en 11e straat.
Het gaat mij vooral over de veiligheid van de kruising De Meren 11e straat en 10e straat. Ik woon zelf
namelijk precies op die kruising en ik zie dagelijks verkeerssituaties die ongewenst zijn. Met de oude
situatie was dit beter. De algemene reactie van de gemeente is steeds; dat dit het gedrag is van de
mensen. Daar ben ik het op zich ook mee eens, maar het is wachten tot het een keer echt fout gaat.
Zelf zie ik graag dat er maatregelen getroffen worden, zodat de mensen niet dit ongepaste gedrag
kunnen vertonen. In een schets beschrijf ik een aantal situaties:
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Antwoord wegbeheerders Colette Bitter en Jan Rouw:
Wij hebben hier uitgebreid met de verzoeker over gecommuniceerd en besloten om voor De Meren
11e straat een inrijverbod in te stellen voor voertuigen langer dan 6 meter.
Om van De Meren 10e straat een voorrangsweg te maken past niet bij de inrichting van een 30
km/uur zone. Het lost daarbij ook niet het probleem van het onwenselijk gedrag op.
Door 3 aansluitingen op korte afstand van elkaar, moet ook de voorrang geregeld worden met de
Kerkedreef en misschien ook nog wel met de Diemewei 40ste straat. Dit om onduidelijke situaties te
voorkomen. In de Kerkevelder hebben we als ingekomen stuk aangegeven:
"Bewoners ervaren de kruising na de recente aanpassingen als onveiliger en hebben diverse
oplossingen ingebracht. Diverse oplossingen hebben te maken met het aanbrengen van strepen
(belijning) op het asfalt. De belijningen ‘de auto te gast maken’ of ‘rode baan voor fietsers’ zijn niet
passend op deze kruising. Ook is het doortrekken van een stippellijn niet gebruikelijk op kruisingen.
Dit zien we nergens in Kerkeveld, want het past niet in de landelijke richtlijnen. We vinden het veilig,
dus de kruising wordt niet aangepast. We hebben ook de melding ontvangen dat het bord ’verboden
voor voertuigen langer dan 6m’ is weggehaald uit De Meren 11e straat. Dat is fout gegaan en dit
herstellen we. Dit bord moet er hangen, want het vrachtverkeer kan de bocht niet maken en moet
omrijden. We hangen tevens een bord aan de andere kant van de straat (kruising met de 12e straat).
Er komt geen onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’, omdat iedere vrachtauto (ook met zijn
bestemming daar) de bocht niet kan maken."
Annemiek zal nog met Colette Bitter, Jan Rouw en met Yvette Akkermans bekijken of een aanvullende
actie zoals bv in Vlaanderen met de VERO-route of tijdelijk een aantal ludieke aandacht borden
plaatsen en stukje in de nieuwsbrief van Trinoom en Wegwijs.

Bestuur LBG: We zijn benieuwd naar de voortgang: ludieke actie moet vanuit de wijk komen. School
vooraf informeren., Tekst door gemenete nog aan te leveren
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3.
Bouwkavels boer Groenen/De Gamert.
De kavels met woonbestemming (geen vrije bestemming) worden gebruikt
als opslagplaats voor bouwmaterialen. Bewoners verzoeken om handhaving
door gemeente en een constructieve oplossing. Als procedure (niet
waterdicht?) omtrent de drie kavels niets
oplevert, dan liever de groenstrook in
orde maken, met een haag/hek tegen het
uitzicht.

Antwoord juriste mevrouw C. Fleuren:
Voormalig agrarisch ondernemer heeft een last onder dwangsom gekregen met hierin een
begunstigingstermijn tot eind september 2019 om de zaken die op zijn perceel opgeslagen zijn te
verwijderen. De percelen zijn eigendom van de erven Groenen, zij bepalen dus of er wel of geen hek of
haag komt en/of blijft staan.

Bestuur LBG: Een eerder geplaatst hek/nette afrastering (door Postma) is door boer Groenen zelf
weggehaald terwijl dit feitelijk op gemeentegrond (eerste groenstrookje vanaf de weg) stond. Jammer
dat hier niet voor opgetreden is en het hek terug kan komen.

Deze week gesprek geweest met Erik Groenen
4.
Snelheidsmetingen …
…in de 21e straat hebben lang geduurd, uitkomst niet duidelijk. Bleken 23 auto’s per dag voorbij te
komen. Overschrijding 30 km < 15%. Komt nog een hermeting. Hopelijk communicatie vanuit
gemeente beter en snellere uitvoering. Contact met Jan Rouw.

Antwoord wegbeheerder Jan Rouw:
Wij hebben op 3 september de radar geplaatst.

Bestuur LBG: we zijn benieuwd naar de uitslag van nieuwe snelheidsmetingen op de 21e Gamert.
Snelheid 85% - 17 van de 3600 reden harder dan 50 km/u en 550 reed te hard.
5.
Vrachtverkeer door de wijk.
Er blijft door bewoners aangegeven worden dat bestelbusjes en
vrachtverkeer hard door de wijk heen rijden. Nu er geen actuele bouw
op de Gamert is valt het lange vrachtverkeer weer wat mee. Het blijft
echter een gevoelig onderwerp.
Grote bouwvrachtwagens rijden regelmatig stoepen stuk /
verzakkingen. Zijn aanvullende maatregelen mogelijk als keien op
hoeken van ‘korte en nauwe’ bochten? Tevens een check op de
stoepranden (ook in de Flier) in het algemeen in de wijk vind je plekken die
verzakt zijn zoals hiernaast in Diemewei 46e straat is te zien.

Antwoord wijkbeheerder Jan Janssen:
Opdruk bestrating wordt na melding en eigen constatering zo snel mogelijk opgepakt door eigen
wijkteam of aannemer. Net zoals flinke verzakkingen in parkeervakken, maar er wordt niet een hele
straat of parkeervak opnieuw gelegd. Dat hoort bij grootschalig onderhoud en wordt op termijn
ingepland.
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6.
Natuurstukje De Flier / De Gamert
Het wordt hier zo kort gemaaid dat er geen plek meer is voor egels. Wat is het maaibeleid op dit stuk
en kunnen we hier afspraken over maken zodat egels weer hun plek hebben?

Antwoord wijkbeheerder Jan Janssen:
Uitmaaien van de beplanting gebeurt jaarlijks tweemaal. Dit jaar is het wel heel strak gemaaid door de
enthousiaste medewerkers van het werkbedrijf. Dit hoeft inderdaad niet zo strak.

Bestuur LBG: er is op 22-9 weer helemaal kort gemaaid!? Jammer!
7.
(Tijdelijke?) Paaltjes in De Meren 10e en De Gamert 20e straat.
Wat is de status van de oorspronkelijk tijdelijke paaltjes in deze straten?
Worden deze nog door een permanente oplossing vervangen zoals een
eenzijdige wegversmalling (boom/bloembak/kei) waar fietsers rechts van
kunnen blijven passeren?

Antwoord wegbeheerders Jan Rouw:
De paaltjes blijven. Wel ontbreekt er een aanduiding op de weg die de
versmalling aankondigt. Een eenzijdige versmalling in combinatie met een (te smalle) doorgang aan de
rechterzijde voor fietsers is geen optie.

Bestuur LBG: Geconstateerd dat aankondiging paaltjes ontbreekt. Maar gaat het (wanneer?) opgepakt
worden, of blijft het zo? Volgend jaar met de belijningsmachine wordt dit meegenomen.
8.
Boomspiegels
Op een aantal plekken in de wijk zijn de boomspiegels aan een herstelmoment toe.

Antwoord wijkbeheerder Jan Janssen:
Elk jaar worden er een aantal boom kransen opgepakt en opnieuw her straat.
9.
Fiets/Auto kruising De Meren en Woordsestraat
Kan de overgang van De Gamert – De Flier wat veiliger?
Door de verandering van de drempel kan er nu iets harder
doorgereden worden. Het fietspad loopt er nu midden door.
Een uitkomst zou zijn dat fietsers voorrang hebben op beide
richtingen (haaientanden en rood ‘snelfiets’ pad)

Antwoord wegbeheerders Colette Bitter:
We ontvingen de melding dat fietsers van rechts op deze kruising vaak geen voorrang krijgen.
Voorrang geven heeft alles te maken met het gedrag van weggebruikers. Dit gedrag kan de gemeente
nauwelijks beïnvloeden. Het rood maken van het asfalt/fietspad is geen goede oplossing.
Want fietsers ‘van links’ hebben geen voorrang. Tenzij we het fietspad als een voorrangsweg inrichten.
Gezien de ervaringen van andere fiets-oversteken in andere gemeenten, vinden wij dit geen veilig
alternatief. Voorrang krijgen (en niet nemen) is altijd nog de beste oplossing.
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Annemiek zal aan Jan en Colette een algemeen stukje vragen voor de Kerkevelder waarin de richtlijnen
voor een 30 km zone staan uitgelegd. Wanneer wel/geen rood fietspad, haaientanden enz. Bij punt 11
is namelijk wel een rood fietspad. Verder kunnen we het combineren met het melden van kapot
verkeerslicht of losliggende stoeptegel d.m.v. app.

Bestuur LBG: Is het stukje tekst al klaar en hoe wordt met de inconsequentie in de wijk op dit vlak
omgegaan? Crux zit hem in de aanwezigheid van een zebrapad. Bij haaientanden fietspad op de weg –
geef de zwakste geen voorrang.
10.
Straatbeeld
Afkortingen ontstaan vanzelf – maar het maakt de wijk er niet
mooier op. Een kei neerleggen, of stoep afronden? Tevens
liggen en soms lossen tegels en vragen we aandacht voor het
frezen van de bulten in de Woordsestraat vanaf het
hondentoilet van de 15de straat tot de kruising de meren
10de straat/Gamert.

Antwoord Colette Bitter en Jan Janssen:
Afsnijden van hoeken bij grasstroken en doorgangen
Kun je niet voorkomen. Je kunt niet alles vol leggen met
stenen of afrasteren. Om een kei moet ook weer omheen
gemaaid worden en voorkomt geen olifantenpaadjes.
Losliggende tegels proberen we de bewoners zelf via de app
te laten melden, maar op sommige plekken wordt dat niet
opgepakt, zoals bij het doorgangspad naast hondenveld achter de Slingert.

Antwoord Jan Janssen:
Losliggende tegels worden na melding door de wijkbeheerders opgepakt en verholpen. Zie verder
antwoord vraag 5. Mocht er geen gehoor zijn benader dan de wijkcontactadviseur, zodat zij nog een
keer kan navragen wat de oorzaak is dat iets niet opgepakt (kan) wordt(en).

Bestuur LBG: zijn de bulten in de Woordsestraat al gefreesd?
11.
Diemewei oversteek over fietspad is opletten geblazen
Ik wil graag een opmerking plaatsen voor de
wijkschouw. Het gaat om de nieuwe
verkeerssituatie rondom de school (die ik
overigens zeker een verbetering vind). Maar
waar ik tegen aan loop als ik mijn dochter naar
school breng, is als wij vanuit de Diemewei
oversteken, we op een stukje stoep komen en
vervolgens het fietspad over moeten steken. Daarna kunnen we rechts oversteken over het zebrapad.
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Maar net dat stukje voor het fietspad, vind ik een beetje gevaarlijk. Ik heb een dochter van 3 bij en die
let niet altijd goed op, waardoor ze vorige week tegen een fietser is gebotst. Je moet daar echt goed
op de fietsers letten. Natuurlijk zeg ik dagelijks dat ze hierop moeten letten. Maar ik merk toch dat dit
(niet alleen voor mij) een wat lastig punt is. Ook vervolgens na het oversteken, staan er veel mensen stil
met de fiets op het voetpad, waardoor je genoodzaakt bent over het fietspad te lopen, waar je ook
goed op moet letten.
Antwoord Colette Bitter: De schoolomgeving is enorm verbeterd. Opletten moet je altijd. In elke
verkeerssituatie.
12.
Zebrapad belemmerd bij geparkeerde auto.
Wij zijn erg tevreden over de verbeterde verkeerssituatie
rondom de school. Er is echter een puntje dat in onze ogen
niet helemaal klopt. Het zebrapad aan de kant van de Lingert
(voorkant school) eindigt op een parkeerstrook. Geregeld
staat hier ook een auto geparkeerd, zeker bij start en
eindigen van school. Het zou fijn als dit nog opgelost kan
worden. Het mooiste zou zijn dat de stoep iets verder wordt
doorgetrokken. Eenvoudiger oplossing is om een wit kruis
op dit deel van de parkeerstrook te zetten (zoals ook aan de andere kant van dit zebrapad) of wellicht
een kei halverwege positioneren.

Antwoord Jan Rouw en Jan Janssen:
Een kruis, net als aan de overzijde is een logische maatregel. Waarschijnlijk vergeten bij de aanleg
wordt meegenomen. Renske geeft verder aan dat de fietsers tegen het verkeer in moeten om bij de
Lingert te parkeren. Renske overlegt met Jan Janssen waar het trottoir verlaagd kan worden, zodat de
kinderen makkelijker het trottoir op kunnen.

Bestuur LBG: Renske heeft aangegeven waar de verlaging van trottoir handig is. ??

13.

Distels en brandnetels bij Piratenschip gaan al goed, maar kan nog wel beter.
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