Wijk/dorpsbelangen: Dorpsbelangen RAS
Wijk/dorpsschouw Datum: 20 Juni 2019 om 13.00 uur vanaf RAShuys Giezenstraat 3.
Aanwezig: DB RAS Tom Stienstra , Wiebe Kruijer, Gemeente M B en L R , WiN E H
Opmerkingen vooraf: Wat gebeurt er met de actiepunten van vorig jaar die niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Zie schouwlijst van 21-06-2018.

Punten Groen:
Nr.

Waar:
(in te vullen door
vereniging)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie
(in te vullen door gemeente)

Actienemer:

Streefdatum:

Datum
afhandeling

1

Bladbak RAShs

Struiken met stekels verwijderen

Meenemen in het onderhoud

MB

Z.S.M

juli 2019

2

Dennekamp

Verwijderen exotische planten

Na de zomer komt er vanuit de
SD
gemeente een plan van aanpak
exoten en communicatie over hoe om
te gaan met exoten.

najaar

december 2019

3

Zuiderdrift

Zie wensen 2018 Sloten ,Bermen Bord

Bordnaam Roderesch verder terug
RE
zetten iv, snelheid. Onveilige situatie
had te maken met oneigenlijk gebruik
door jeugd. Dit is opgelost. Na
overleg tussen Dorpsbelangen en
Rubert besloten dat bord blijft staan.

Z.s.m.

24 juni 2019

4
5
6
Punten Straatwerk, Straatmeubilair en Bebordingen:

Nr.

Waar:
(in te vullen door
vereniging)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie
(in te vullen door gemeente)

Actienemer:

Streefdatum:

Datum
afhandeling

1

Kaatsweg
Roderesch

Stenen in weg vervangen door asfalt
tussen woning nr: 22 en 24 zie foto 1

I.v.m. aanbesteding gaat dat
dit jaar nog gebeuren

M B /Gemeente
Noordenveld

Eind december
2019

Eind december
2019

2

Kaatsweg
Roderesch

Stenen in weg vervangen door asfalt
voor aansluiting Hoofdweg zie foto 2

Zie boven

Zie boven

Zie boven

Zie boven

3

Hoofdweg
Roderesch

Opstakel hek voetpad weghalen i.v.m
rolator gebruik. Dagbesteding zie foto 3

Hek is weggehaald.

MB

Voor
zomervakantie
2019

juli 2019

4

Algemeen

Slechte bermen ( Top Tien 2017 )

L R gaat na hoe het ervoor
staat.

LR

Zo snel mogelijk

september 2019

5

Melkweg Alteveer Uitwijk stroken in verband met veel auto
en busjes verkeer.

Wordt niets aangedaan.
Heeft met gedragingen
bestuurders te maken. Kan
politie/gemeente niets mee.

6

Alteveer

Zie 4.

7

Melkweg Alteveer Inrit Dennekamp nr: 3 t/m 11 4 t/m 14
opstelplaats voorcontainers (vallen in
sloot ) zie foto 4

De vraag is of dit een
Bestuur Dorpsbelangen
incident is geweest of dat er
voortdurend containers in de
sloot vallen. Een mogelijke
oplossing is een
containerplaats aan de
overkant van de weg bij de
ijsbaan. Bestuur
Dorpsbelangen overlegt.

Zo snel mogelijk

September 2019

8

Roderesch
Hoofdweg 21/23

Straatkolk voor Hoofdweg 21 in voetpad
i.v.m. hemelwater afvoer

We hebben het e.e.a.
bekeken. Kunnen niet zo
heel veel aan doen. Er wordt
nog wel gekeken wat er
mogelijk is. Maar vooralsnog
niet een directe oplossing.

9

Roderesch

Ter hoogte van Hoofdweg 35 er wordt te
hard gereden door personen en
vrachtwagens. Ook trillingen in huis.

Smiley toegezegd voor juli
2019

10

Roderesch

Poepaanhanger fietspad Norgerweg naar Handhaving heeft overlegd
FV
Melkweg. Middels auto Mail DB van
met eigenaar van de
29/03 naar H.M Gemeente foto 7
poepaanhanger.Zij wil
aanhanger verplaatsen naar
de voorkant van het fietspad.
Handhaving houdt in de
gaten hoe dit loopt.

Slechte bermen

RE

juli week 29
opgehangen.Nu
nog de uitkomst.
Juli / augustus

2 Augustus 2019
Aanhanger staat
in stukje land bij
de Norgerweg.
Tandemaster.

11

Steenbergen

Slechte bermen

Zie 4

12

Alteveer

Inrit Dennekamp 3 t/m 11 en 4 t/m 14
Zie 7
Containers in sloot i.v.m. te weinig plaats
Foto 8

13
14
15
13
Punten Speelvoorzieningen:
Er wordt vertelt dat Rashuis bezig is met een plan voor een nieuwe speelvoorziening op het terrein voor het RAShuys. Ook wil de gemeente op het veld achter ’t
RAShuys een wadi aanleggen met natuurlijke speelaanleiding. Dit kan mogelijk ook probleem wateroverlast oplossen waardoor drainage niet nodig is. Na de
zomervakantie gaan we hiermee aan de slag in samenwerking met St. RAShuys
Nr.

Waar:
(in te vullen door
vereniging)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie
(in te vullen door gemeente)

Actienemer:

Streefdatum:

Datum
afhandeling

1
2

Punten Algemeen:
Er komt een vraag wie verantwoordelijk is voor de stormschade op perceel Staatsbosbeheer. Gemeente kan hier niets in betekenen. Er is zo veel schade dat niet
alles direct opgelost kan worden, Staatsbosbeheer is er druk mee bezig.

Dennekamp: er is een gesprek met alle individuele bewoners geweest over toekomst Dennekamp. Gemeente heeft er een verslag van gemaakt met de rode draad
uit de gesprekken. Bewoners krijgen de gelegenheid hierop te reageren. Het verslag wordt door Leonie naar het bestuur van Dorpsbelangen gestuurd.

Nr.

Waar:
(in te vullen door
vereniging)

Vraag/klacht
(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie
(in te vullen door gemeente)

1

RAS gebied

Slechte bermen.

Zie punt 4

2

Mensingebos
Alteveer

Hek van slot i.v.m. paarden
aanspanningen. ( nu open 3/6 zie foto 5
en 6 )

Deze staat open en is dus
opgelost.

Actienemer:

Streefdatum:

Datum
afhandeling

