Melding

Status

53023

nieuw

Bijzonderheden melding - waar
Parkeren op rode fietsstrook toegestaan? Indien er geen

Locatie
Nieuweweg / Leeuwenstraat.

afbeelding van een fiets op deze strook is aangebracht, dan
spreken we van een suggestiestrook. Deze suggestiestroken
dienen ervoor, dat de weg smaller lijkt, waardoor de snelheid van
automobilisten vaak omlaag gaat. Het is toegestaan om op deze
strook te rijden en te parkeren.
Echter ….. als er wel een fiets op deze strook is aangebracht, dan
spreken we over een officiële fietsstrook. Daar mag niet op gereden
worden en daar mag ook niet gestopt en/of geparkeerd worden.
Wijkagent Piet Enklaar

53022

nieuw

Rijsnelheden aanpassen, verzoek voor
vrachtwagenverbod.

Nieuweweg (hele weg)

Op 15 novemberber 2016 heeft overleg plaatsgevonden over de
toepassing van snelheid remmende maatregelen op de Nieuweweg.
Bij dit overleg zaten mensen van de fietsersbond, verkeersadviseur
politie, afd. Verkeer van de gemeente, bewoners, projectleider van
de gemeente (B. Jansen) en ik als wijkagent. Hierbij is
uiteindelijk een stappenplan afgesproken. ( mogelijk te bevragen bij
B. Jansen) Mijn advies zou dan ook zijn, om dat verbod voor
vrachtwagens aan te kaarten bij de afd. Verkeer van de gemeente
Wijkagent Piet Enklaar.

53020

afgehandeld

53019

in behandeling

53017
53016

nieuw
nieuw

53015

nieuw

53014
53013
53012

nieuw
nieuw
in behandeling

Doorsteekpad aanleggen naar Kloosterkampweg. Grond
is geen eigendom van de gemeente en de bewoners
verwachten overlast en willen dat niet.
Bermen extra maaien. Gebeurt nu maar 1 0f 2 x per
jaar.
Parkeren, camper blokkeert het voetpad.
Caravan op de oprit met dissel driekwart meter op het
trottoir
Auto’s die op het trottoir parkeren- half op de oprit en
half op trottoir
Overhangend groen (particuliere grond)
Veel overhangend groen (particuliere grond)
Ontbreken voetpad, tussen twee appartementen.

Overhoff Ter hoogte van
Kloosterkampweg)
Beukenlaan ( voetpad evenwijdig
aan de weg)
Veldheimweg 20
Beukenlaan ter hoogte van 1a/b
Groenendaalseweg t.h. van nr. 35
Groenendaalseweg nr 63
Willibrordweg nr 47 - 49
Bergerhof Tussen zero woningen

53009

afgehandeld

53008

afgehandeld

53007

afgehandeld

52990

nieuw

52989

afgehandeld

Hoi, er ligt nog wel een voetpad voor de zero+ woningen maar niet
bij de appartementen. Dat is ook nooit de bedoeling geweest.
Mirande Nagel. Gemeente

en flatgebouw(en)

Speelvoorzieningen, illegaal geplaatste glijbaan. Deze is
door de gemeente verwijderd, na er een brief aan
gehangen te hebben en drie dagen te hebben gewacht.
Kliko’s (Moeten)op de opritten geplaatst. Is niet door de
gemeente aangegeven, doen de bewoners zelf
Parkeren op Leeuwenstraat tegenover de
Kloosterkampweg is verboden
Overhangend groen (particuliere grond) Hele straat
nagaan
Onderhoud groen. Hoe kan men ter hoogte van een
boom een trottoir overlaten van 0,45 meter. Antwoord

Op het speelplaatsje
Inritten zero woningen.
T kruising GroenendaalsewegKloosterkampweg
Leeuwenstraat
Nieuweweg (Veldheimweg)

Floris: De bomen zin geplant in overleg met de bewoners, wat hem
betreft had daar nooit een boom mogen komen.

52988

In behandeling

52987

nieuw

52986
52985

nieuw
In behandeling

52984

nieuw

52919

afgehandeld

Fietsstroken goed schoonmaken als de veegmachine
langskomt
DE versmallingen zijn te smal en de belijning niet goed.
Er wordt te hard gereden. Graag een verbod voor
vrachtverkeer, omdat men dit geen
gebiedsontsluitingsweg vind.
Verlichting abri is stuk
30 km bord staat zo kort op de Dorpsstraat dat je hem
niet ziet als je vanaf Delsink ede Nieuweweg in rijdt. Kan
dit bord 5 meter verder op de Nieuweweg worden gezet.
Bewoners vinden de uitstraling/spreiding onprettig. Is
daar wat aan te doen.
Overhangend groen(particulier groen). 06-07-2017 ter
plaatse is groen gesnoeid en de stoep onkruid vrij
gemaakt. Huis staat te koop en eigenaar wil dat het er
netjes uitziet

Nieuweweg ( versmalingen)
Gehele Nieuweweg

Dorpsstraat , garage Delsink.
Dorpstraat / Nieuweweg.
Nieuweweg ter hoogte van
Veldheimweg
Nieuweweg.

