Overzicht aandachtspunten uit de wijkschouw Hindeloopen d.d. 13-11-2017
Nr

Inhoud aandachtspunt

Reactie

Wanneer

1.

Veel onkruid tussen de kinderkopjes ’t Oost 10.

Dit wordt aangepakt. Zie verder punt 24.

week 10

2

Eeltje Fokkes brug leuning los, veel begroeiing op brugleuning andere zijde (tast
de brug aan). (Tuinen, bij Spar Sikkes)

Dit punt is doorgegeven aan de aannemer
om polshoogte te nemen en indien nodig
actie onderneemt.

z.s.m.

3

U-steeg Klinten bestrating. Borstelmachine?

Dit wordt aangepakt. Zie verder punt 24.

week 10

4

Verlichting Paardenpad. Mogelijkheid lantaarnpaal?

Collega Hielke Rollema heeft al een voorstel
gedaan aan Sander van Elselo.

1-3-2018

5

Paardenpad, bestrating nabij put (thv nr 6).

Aannemer heeft opdracht gekregen om dit
te bekijken en te repareren voor eind mei.

Uiterlijk in mei

6

Bomen op parkeerplaats achter Spinhuisstraat (worden ± om de 2 jaar gesnoeid)

De bomen aan de achter de Spinhuisstraat (= 2019
Westerdijk) zijn vorig jaar gesnoeid en dus
volgend jaar (2019) weer aan de beurt.

7.

Vuilcontainers op trottoir Molenstraat (bij trottoir-afgang), mensen met
rollators moeten hoge stoep af.

Het team reiniging vindt het geen
probleem als de containers wat verderop
op het trottoir staan. Het is wel belangrijk
dat ze 2 aan 2 worden opgesteld. Graag
terugkoppelen aan de bewoners.

8.

Bosjes Molenstraat bij parkeerplaats t.h.v Westerdijk x (wellicht bosjes weg en
gras erin).

Gerrit Rolsma heeft plan inmiddels klaar. Er
komt gras in en in een hoek lage beplanting.
Dit is ook al overlegd met de bewoners.
Bosjes zijn inmiddels verwijderd.

Voorjaar

9.

Hekjes parkeerplaats bij oude helling kunnen verwijderd worden (T-splitsing
Westerdijk/Nieuwe Weide).

Gerrit Rolsma neemt dit mee in hun
werkvoorraad.

Voorjaar

Nr

Inhoud aandachtspunt

Reactie

Wanneer

10.

Begroeiing achter oude helling in het water. Van het Wetterskip?

Dit perceel is van het Wetterskip. U kunt
contact opnemen via 058-292 2222.
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11.

Lege ruimte naast Weidestraat 2. Staat vol onkruid. Grond is van
Woningbouwstichting.

Dit perceel is eigendom WoonFriesland. U
kunt contact met hen opnemen.

12.

Ingang gymzaal (Hanzestraat) onderhoud begroeiing.

Gerrit Rolsma neemt dit mee in hun
werkvoorraad.

Voorjaar

13.

Bestrating stoep (Hanzestraat 6).

Aannemer heeft opdracht gekregen om dit
te bekijken en te repareren voor eind mei.

Uiterlijk in mei

14.

Containerverzamelpunt Nôling, in voorjaar en zomer veel onkruid.

Dit wordt z.s.m. meegenomen in de
veegroute. Zie verder punt 24.

Week 10

15.

Geen zout gestrooid op Nôling.

Beleid is dat er in woonwijken niet gestrooid
wordt, tenzij de winter langer duurt. Nôling
ligt niet op de strooiroute.

16.

Achtvoet, bestrating langs water.

Aannemer heeft opdracht gekregen om dit
te bekijken en te repareren voor eind mei.

Uiterlijk in mei

17.

Wipbrugsteeg, slechte bestrating.

Het gaat waarschijnlijk om de kant
Nieuwstad. Deze wordt nader bekeken,
omdat onze weginspectie vorig jaar ook
schadebeelden heeft gekwalificeerd.
Plaatselijke urgente mankementen worden
wel aangepakt (moet wel veilig zijn), maar
de steeg staat dit jaar en volgend jaar nog
niet op de planning om herstraat te worden.

Uiterlijk in mei

Nr

Inhoud aandachtspunt

Reactie

Wanneer

18.

Planken brug (Weashuusbrege) bij de Foeke (Nieuwstad) ongelijk.

Dit punt is doorgegeven aan de aannemer
om polshoogte te nemen en indien nodig
actie onderneemt.

z.s.m.
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19.

Bordje ingang Nieuwstad toont geen bordje: doodlopend, uitgezonderd fietsers.

Er wordt z.s.m. uitgezocht of er altijd een
z.s.m.
bordje heeft gestaan. Dan wordt het meteen
vervangen. Zo niet, dan moet er een
verkeersbesluit aan ten grondslag liggen.
Dat wordt dan gevaagd aan de collega’s van
verkeer.

20.

Bestrating trapje de dijk af tegenover ’t Oost 24 slecht.

Aannemer heeft opdracht gekregen om dit
te bekijken en te repareren voor eind mei.

Uiterlijk in mei

21.

Bestrating voetpad langs de Westerdijk. Betreft het deel vanaf ingang
Stadsweide/Weidestraat tot aan begin Meenscharsweg. Hier fietsen
schoolkinderen ook langs.

Aannemer heeft opdracht gekregen om dit
te bekijken en te repareren voor eind mei.

Uiterlijk in mei

22.

Grote scheur in de grond bij het voetpad langs de rondweg (Suderseewei t.h.v. de Dit staat op de planning van dit jaar.
Tolve). (zie foto)

2018

23.

Schapenontlasting op dijk vanaf het blauwe KNRM hok (oude haven) tot ter
hoogte van de Grote Kerk. In de zomerperiode lopen hier schapen en ligt de dijk
bezaaid met schapenontlasting. Dit gedeelte van de dijk wordt veel gebruikt als
strand door inwoners van Hindeloopen en toeristen. Wellicht kunnen de schapen
in de periode juli/augustus ergens anders grazen.

Week 11 of 12
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Er is contact opgenomen met de beheerder
vanuit it Wetterskip (Hans Boersma). Hij
bekijkt de situatie op korte termijn en
reageert naar Sander van Elselo.

Nr

Inhoud aandachtspunt

Reactie

Wanneer

24.

Graag in het voorjaar en de zomer vaker onkruid aanpakken in Hindeloopen.

Vorig jaar is er het een en ander mis gegaan
in de uitvoering bij de onkruidbestrijding.
Bovendien was er te weinig budget voor de
uitvoering. Dit jaar is het budget nog steeds
te weinig om alle bestrating binnen de
gemeente onkruidvrij te houden. Daarom
worden er 2 onderhoudsniveaus gehanteerd:

Vanaf het
voorjaar wordt
er 5 tot 6 keer
dit jaar
onkruid
bestreden.

-

De stadskern van Hindeloopen wordt
op A-niveau gehouden = nagenoeg
onkruidvrij;

-

Voor de woonwijken geldt B-niveau
= acceptabel.

Er zijn betere afspraken gemaakt met de
aannemers en er wordt meer
gecontroleerd. Voor Hindeloopen is een
nieuwe aannemer aangesteld.

Toevoeging aan de schouw
1. Eind oktober 2017 is een melding binnengekomen over het voetpad rond het 2e gedeelte voetbalveld (tegelwerk):
Verzoek om pad van onkruid vrij te maken (is al gebeurd) en kapotte tegels te vervangen. Pad naar gemaaltje (hier kan dus een onderhoudsauto een
paar keer per jaar rijden).
De aannemer heeft de opdracht gekregen om een voorschouw te doen en de werkzaamheden in te schatten (bestellen tegels/zand e.d.). Foto’s nemen
(hoe is het met eventueel openstaande voegen (Volgens ons weginspectie van vorig jaar geen mankementen). Tegelwerk na lopen en kapotte tegels
vervangen vanaf draaipoortje t/m bruggetje. Beide kanten checken voor de aanzetting tegen bruggetje en het herstel daarvan.

2. Uitleg over wegenonderhoud
Pagina !4 van 5
!

Iedere 2 jaar moeten alle wegen in de gemeente geïnspecteerd worden. De wegen worden dan gekwalificeerd en in kaart gebracht. Op grond daarvan
wordt het wegenonderhoud voor de hele gemeente ingepland. De slecht(st)e wegen worden het eerste aangepakt. Klachten over slechte plekken in het
wegdek kunnen dus het beste gemeld worden via een MOR, liefst met foto, zodat er een reparatie plaats kan vinden.
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