Nr Inhoud aandachtspunt
Hek kapot bij blauwe reddingsloods oude haven (is al mailverkeer over geweest met Wetterskip, maar ik wilde de kwestie even
1 bespreken). Het hek is van het Wetterskip. Zij willen dat niet repareren, maar eerder weghalen. Dat wil stadsbelang niet. Het gaat
maar om 1 plank die kapot is en eruit gezaagd. ( Zie foto)
2 (Schelpen)pad langs de dijk van Hidde Nijland Museum tot Blauwe Reddingsloods (oude haven) veel onkruid.
3 Boom bij PostNL brievenbus (Dijkweg , achterzijde Buren 19) moet mogelijk gesnoeid worden.
4 Onderhoud bosjes naast de Grote Kerk (tussen kerk en Spinhuisstraat).
5 Klok luid niet op correcte tijden.
6 Onkruid in perkjes parkeerterrein achter Spinhuisstraat.

Reactie/antwoord
Gerrit neemt dit mee in het onderhoud en vraagt Frederik van
Elselo om het hek te repareren door er een nieuwe plank tussen
te zetten.
Deze klacht is bekend en wordt in de onkruidbestrijding
meegenomen. Met de huidige middelen duurt het langer voordat
het op het gewenste niveau is.
Gerrit neemt dit mee in het onderhoud.
Dit is inmiddels gebeurd.
Deze klacht is bekend bij de eigenaar en ingepland om te
repareren.
Gerrit neemt dit mee in het onderhoud.
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Bewoner heeft drie maal schade door vrachtwagen aan woning (Schoolstraat 1 – hoek Paardepad). De betonnen paal helpt niet
voldoende, omdat de dakgoot uitsteekt. (zie foto)

De collega's van verkeer hebben dit punt besproken met
collega's van openbare werken, maar nog niet met
verzekeringen. De uitkomst wordt uiterlijk in week 9
teruggekoppeld.
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Langs het voetbalveld (aan de kant waar de woningen staan) is aan de ene kant van het bruggetje wel een walbeschoeiing , en aan
de andere kant niet. Waarom? Het is volgens het Wetterskip gemeentelijk water.

Antwoord van vakcollega: Alleen als het nodig is wordt er een
walbeschoeiing gemaakt. De voorkeur is om een natuurlijke
walkant te houden.

9 Schelpenpad langs de sloot Yndyk (van voetbalveld naar rondweg) is dichtgegroeid.
10 Onkruid naast brug Foeke Nieuwstad kant (Gerrit heeft dit ook in Rûnom gemeld).
11 Verfsysteem bruggen (moeten nog een aantal worden geschilderd).

Deze klacht is bekend. Er wordt bekeken om dit zo goed mogelijk
te doen, maar de helling maakt het lastig.
Deze klacht bekend. Als het goed is, is er inimddels ook het
nodige aan gedaan.
Antwoord vakcollega: Er is een onderhoudsplanning. Deze wordt
in het voorjaar online gezet. Dat kan ook via de gemeentelijke
website bekeken worden (GBI).

Het Wetterskip heeft inmiddels de opdracht gekregen om het
strandje te maaien. Beide strandjes in Hindeloopen worden nu
Maaien strandje(s) en via Gerrit klacht over stenen in het water. Het gaat om 2 strandjes. 1 bij de reddingsloods (Dijkweg) en 1 aan
12
van april t/m oktober gemaaid. Over de toekomst van de
de Westerdijk (Noling parkeerplaatsen Rondweg).
zwemstrandje(s) wordt gesproken in de werkgroep Toerisme en
Recreatie. Daarin is ook Stadsbelang vertegenwoordigd.
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Gat/verzakking bij de brug T-splitsing Oosterdijk - Suderseewei.

Verzakkingen bestrating Achtvoet: terugkomende verzakking zelfde plek door de walbeschoeiing (= oeverconstructie).

Verzakking in de bestrating van het Achtvoet wordt op korte
termijn gerepareerd en dit jaar ook regelmatig geïnspecteerd.
De onderliggende problematiek over de walbeschoeiing wordt
dit jaar geïnspecteerd en waarschijnlijk volgend jaar op de
planning gezet.

Speeltuin aan de Meenscharsweg kuilen/verzakkingen rond speeltoestellen

Gerrit neemt dit mee in het voorjaar. Ter informatie: de
speeltuinen worden 3x per jaar geïnspecteerd op onderhoud.
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Dit punt is door Plaatselijk Belang gemeld bij de gemeente (MOR).

Dit staat inmiddels op de planning. Vanwege het "stormseizoen"
mag er op dit moment niet gegraven worden bij de dijk. Zodra
Gat aan de zijkant van de weg (Westerdijk) net voorbij KOM-bord Hindeloopen uit. Mogelijk groeistenen doortrekken tot KOM-bord.
dat wel kan, wordt het uitgevoerd.
(Zie foto)

