Dorpsraad komt naar je toe deze zomer
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Park rondom Kinderboerderij
Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en bladeren op of langs
het pad. Dit is inherent aan een dergelijk park. Een aantal paden vertoonde scheuren door met name
wortel-opdruk. Dit was echter niet hinderlijk voor wandelwagens of rolstoelen. Wel lag er grof vuil. Dit
kan een momentopname zijn geweest.
Op twee plekken is wel aandacht noodzakelijk:
 Hoofdingang van de Kinderboerderij: daar is snel wateroverlast. Gezien de grote renovatie van
de kinderboerderij zou een aanpassing van de entreepaden wenselijk zijn.
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De entree van het park vanaf de Oosterdreef. Het begin van het pad is in slechte staat.

Advies Dorpsraad: de twee slechte plekken herstellen. En tevens het onderhoud rondom de paden van
de kinderboerderij te optimaliseren. Beter schoonhouden bijvoorbeeld.
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Brandgangen tussen Distelstraat en Wikkestraat
In deze betegelde brandgangen zijn geen putjes aangebracht. Omdat er steeds meer regen valt in korte
tijd, geeft dit steeds meer wateroverlast. Niet alleen zijn de stegen daardoor slecht toegankelijk, maar
het water komt ook in de aangrenzende schuren.
Advies Dorpsraad: Project van maken. Samen met bewoners zoeken naar oplossingen en financiering.
Net als in Getsewoud gebeurt met doorspuiten drainage.

Parkeren in Klaproosstraat – Oosterdreefkant
Onlangs zijn met twee wielen op de stoep staande auto’s beboet door BOA’s. Deze situatie wordt echter
al jaren gedoogd. Er zijn te weinig parkeerplekken in de straat, bij een aantal parkeerplekken staan
harsafscheidende bomen en de Carports zijn te kort voor de huidige auto’s. Het parkeerterrein aan de
Oosterdreef (voormalig zwembad) is volgens de bewoners onveilig vanwege het grote aantal
vernielingen en auto-inbraken.
Bewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de boetes. Het bezwaarschrift is in bezit van de DR.
Advies Dorpsraad: Met bewoners in gesprek over oplossing van parkeerprobleem. Voorstel van
bewoners is bijvoorbeeld borden te plaatsen dat parkeren met twee wielen op de stoep is toegestaan
(borden worden ook in Lisse gebruikt). Bomen zouden vervangen kunnen worden.
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Snelheid verminderende stippen
Op de Klaproosstraat zijn jaren geleden al snelheid verminderende rode stippen geplaatst. Twee van de
vijf stippen zijn echter verdwenen. Dit ziet er slordig uit.

Advies Dorpsraad: Stippen herplaatsen of allemaal verwijderen.
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Losloopgebieden
Hondeneigenaars vinden dat er in de buurt weinig of te kleine (naast fietspad en weg) losloopgebieden
zijn. Voorstel is om te onderzoeken of terrein bij spoor (bij oude zwembad en Vicon) losloopgebied kan
worden.
Advies Dorpsraad: Onderzoeken of dit mogelijk is.

Parkeerproblemen DIOS, Dotterbloemstraat, Madeliefstraat en Veldbloemstraat.
Op sommige plaatsen moet je zelfs als voetganger al op de rijbaan lopen, laat staan een
invalidevoertuig, rollator en kinderwagen.

Advies Dorpsraad:
In gesprek met DIOS om probleem op te lossen. Een oplossing zou kunnen zijn om borden te plaatsen
dat geparkeerd kan worden op het parkeerterrein bij de Kinderboerderij. OP drukke dagen zou zelfs het
evenemententerrein (de IJsban) opengesteld kunnen worden. Dit is maar een klein stukje lopen vanaf
DIOS. Vervolgens moet wel gehandhaafd worden.
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Bomen Kerkstraat
In de Kerkstraat vanaf de Hoofdweg tot Korenaarstraat aan de zijde van de Fysio, staan de bomen in het
trottoir zo kort aan de binnen zijde dat ook hier de bovengenoemde voertuigen daar niet of slecht langs
kunnen.

Advies Dorpsraad:
Overleg met DR over mogelijkheden.
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Drempel Zuiderdreef,
De drempel nabij kinderboerderij, maakt lawaai, dit komt mogelijk omdat er gebruik is gemaakt van
platen, die tegen elkaar aan komen als er een voertuig overheen rijdt.
Advies Dorpsraad: Een geasfalteerde drempel zou mogelijk goede oplossing zijn.

Noorderdreef, Herbert Vissersbrug
Dit is een druk kruispunt dat voor nogal wat oponthoud zorgt.

Advies Dorpsraad:
Onderzoek of er daar 3 rijstroken kunnen komen (gezien van uit de richting van de Dorpstraat),
 een voor rechtdoor (Noorderdreef) en rechtsaf de Hoofdweg oostzijde op,
 een voor linksaf de Hoofdweg oostzijde op en
 een voor verkeer komende vanaf de Hoofdweg oostzijde.
In het midden ligt nu een grote wit gemaakte zogenaamde druppel, hierop mag je eigenlijk niet rijden.
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Afbraakpand (Van Maris) hoek Zuiderdreef-Hoofdweg
Dit pand staat bij de entree van Nieuw-Vennep. Wij ontvangen veel klachten van bewoners dat ze dit
een erg slechte entree van ons dorp vinden.

.
Advies Dorpsraad:
Samen met de huidige eigenaar afspreken dat hij mag slopen, en niet in de problemen komt qua
nieuwbouw. Deze regel maakt het landelijk lastig voor eigenaren om vroegtijdig te slopen
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Begraafplaats Lindenhof aan de Papaverstraat
Op de begraafplaats zijn een aantal graven ingezakt, waardoor de stenen zijn schaaf gezakt of
omgevallen. Dit geeft een heel onverzorgd beeld.
Advies Dorpsraad:
In overleg met beheerder een oplossing zoeken.
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Het resultaat na 2 uur in de Molenwijk!
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