Dorpsraad komt naar je toe…..

Bezoek Oude Dorp Zuid-West

Zaterdag 5 maart 2016
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Verslag dorpsraad komt naar je toe….
Algemeen.

Op zaterdag 5 maart heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het Oude
Dorp Zuid-West, het gebied begrensd door de Hoofdweg, Zuiderdreef,
Westerdreef en Venneperweg. In dit gebied bevindt zich onder meer het
winkelcentrum, Pier K, het Ontmoetingscentrum, verzorgingshuis De Westerkim
en een flink aantal ouderenwoningen.
In dit gebied wordt veel gelopen door mindervaliden met een rollator. Het
onderhoud van de trottoirs verdient daarom in dit gebied extra aandacht. Op een
aantal plaatsen zijn situaties aangetroffen die met eenvoudige ingrepen fors te
verbeteren zijn. Het gaat dan om een klein stukje op de Eug. Previnaireweg,
stukken rond de bomen in de Venneperstraat en de Hoofdweg-zijde van de
Symfonie.
De meeste bewoners die wij gesproken hebben zijn, afgezien van de
braakliggende terreinen in het centrum, redelijk positief. De informatieavond
over de nieuwbouwplannen in de Jhr. Van de Pollstraat werden gewaardeerd.
Een aantal bewoners maakt zich nog wel zorgen om het bouwverkeer.
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Straatwerk Eugenie Prevenaireweg
Ter hoogte van nr 71 is ongeveer 4 m² stoep in slechte staat. Diverse tegels
staan omhoog en sommige wiebelen.

Advies dorpsraad:
In de korte tijd dat wij de wijk bezochten en ook onze observatie als we ons in
het dorp bewegen, wordt de stoep van de Eugenie Prevenaire weg veel gebruikt.
Ook zijn er mensen met rollator gesignaleerd. Gezien de afmeting van het
genoemde stukje lijkt het ons geen probleem om dit snel op te pakken.
Gemeente:
Is bezig met een plan te komen om straatwerk rond bomen aan te pakken.
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Straatwerk Symfonie (Hoofdwegzijde)
De stoep is slecht begaanbaar (waarschijnlijk vanwege de glasvezelkabel niet
'mooi' teruggelegd). Vele steentjes liggen los, en zijn niet met zand opnieuw
ingewassen. Over deze plek en het slechte straatwerk heeft de dorpsraad al
klachten ontvangen van mensen die slecht ter been zijn.

Advies dorpsraad:
Het lijkt ons een goede zaak dat de gemeente beter gaat toezien op straatwerk
wat door derden wordt opengebroken en weer dichtgemaakt. Het feit dat er geen
zand is gebruikt op te wassen duidt op haast, en is onacceptabel.
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Lichterstraat braakliggend terrein
Dit is het stuk braakliggend achter de Lichterstraat wat uitkijkt op de achterkant
van de huizen die gesloopt worden aan de Jonkheer van de Pollstraat):
Een vrachtwagen is erin gereden en kwam vast te zitten: dus het ingezaaide gras
is nu modder geworden.
Ook was alle rommel opgeruimd (wordt ook door de bewoners bijgehouden)
maar nu lag er toch weer troep; en eenmaal troep dan komt er steeds meer bij...

Advies dorpsraad:
Laat regelmatig dit gebied controleren op illegale stort en verwijder het ook zo
snel mogelijk, om escalatie te voorkomen “troep maakt het makkelijker om nog
meer te storten”.
Het genoemde gras zal waarschijnlijk vaker stuk gemaakt worden dus ook hier
geldt net zoals de speeltuin bij pier K, na oplevering nieuwbouw J vd Polstraat
gras weer in goede staat terug brengen.
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Parkeerplaats achter Service Centrum (oude Plein 7)
Ondanks dat dit privéterrein ziet het wegdek er niet uit. Meerdere stukken asfalt
zijn weg, gescheurd.

Advies dorpsraad:
We hebben dit gemeld aan de eigenaar, dit is nl privé terrein.

Speeltuin bij Pier-K
Gras is kapot gereden.

Advies Dorpsraad
Gras is kapot gereden door bouwverkeer naar achtertuinen J vd Polstraat. Gras
repareren na de oplevering van de bouw.
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Venneperweg parkeerplaats bij Hoofdweg 1173
(het perceel waar o.a. Orry's, Sylvia's Gouden Leeuw en bistro Jaques gehuisvest
zijn) De Dorpsraad is benaderd om mee te denken voor een mogelijke oplossing
voor de vuilcontainers. Het plein is prachtig opgeknapt, mede dankzij de
gemeente, het is het eerst aangezicht als je over de brug komt, en dan staan
daar 4 vuilcontainers prominent in het zicht. Geen gezicht voor een fraai
dorpscentrum. De Dorpsraad is verzocht om mee te denken.

Advies dorpsraad:
Het lijkt ons sowieso een goed plan om deze bakken weg te werken.

Optie?
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Straatwerk Venneperstraat
Het straatwerk is in beroerde straat mede veroorzaakt door de opwaartse
druk van de boomwortels. Voor de dorpsraad is het onbegrijpelijk dat
deze drukke straat in het dorpshart waar zoveel met name oudere
mensen lopen in zo’n slechte staat is.

Advies dorpsraad:
Zo snel mogelijk dit straatwerk opknappen liefst met een definitieve oplossing
zoals bijgaande foto. Gezien de rustieke uitstraling van dit oude stukje NieuwVennep is bomen rooien geen optie.

Gemeente:
Is bezig met een plan te komen om straatwerk rond bomen aan te pakken.
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Openbaar groen in de wijk.
Langs de Hoofdweg, ongeveer 50 meter voor het verkeerslicht
Hoofdweg/Zuiderdreef is een groot gat in de struiken.
Op verschillende plekken in het van Haeringenplantsoen zijn lelijke plekken, c.q.
kale plekken.

Advies dorpsraad
Overleg met gemeente en de commissie Groen en Uitvoering worden
aanbevolen.
Gemeente:
Is in overleg met commissie Groen & Uitvoering.
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