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Klein bestuur 

Voorafgaand aan de bestuursvergadering in december liet Mevr. Lennie de Haan weten dat ze bij nader 

inzien heeft afgezien van een bestuursfunctie in onze wijkraad. Het bestuur van onze wijkraad telt op dit 

moment slechts drie leden. Op diverse manieren trachten de dorps- en wijkraden in onze gemeente 

bestuursleden te werven. Mogelijk is er belangstelling bij inwoners die op de kandidatenlijsten voor de 

gemeenteraadsverkiezingen hebben gestaan en niet in de raad zijn gekozen. Belangstellenden kunnen 

informatie inwinnen bij de voorzitter van de wijkraad, Mevr. Marlies Burm. 

 

Groenaanplant in de Marco Pololaan 

Na verschillende klachten van bewoners uit de Groote Kreek over lekke banden na snoeiwerkzaamheden 

aan de beplanting in de Marco Pololaan, heeft gemeentewerken de struiken gerooid en vervangen door 

hortensia’s. Helaas heeft gemeentewerken verzuimd de wijkraad hierover tevoren te informeren. 

 

Wensenpakket van de wijkraad  

Onze wijkraad heeft aandacht gevraagd bij het college van B. en W. voor o.a.: 

- een veilige oversteekplaats op de Stationsweg; 
- een fietspad van de Stationsweg naar de Willibrordusschool; 
- aanpassingen in 30 km zones met meer handhaving; 
- projecten in de wijk gericht op een betere sociale samenhang; 
- een kunstobject in de wijk Groote Kreek; 
- op de bijeenkomst voor nieuwe bewoners een brede presentatie door het college, de wijkraad en 

verenigingen op het gebied van cultuur en sport. 
 

Foto’s in de nieuwsbrief 

Dhr. Otto Vosveld, oud-voorzitter van onze wijkraad, is gevraagd enkele seizoengebonden foto’s  uit onze 

wijk te maken en die in de nieuwsbrieven op te nemen.  

 

Snelheidsmetingen 

In april worden matrixborden in de Koolstraat geplaatst. Matrixborden geven aan hoe hard men op dat 

moment rijdt. Door met name automobilisten te attenderen op hun snelheid, hoopt men dat hardrijders hun 

snelheid matigen. In oktober worden deze borden in de Mozartstraat geïnstalleerd. 

De wijkraad zal de plaatsing van matrixborden in de Livingstonestraat wederom onder de aandacht van de 

gemeente brengen.    

 

Milieuproblemen 

Met enige regelmaat wordt in onze wijk sluikafval gestort o.a. in de Waterstraat. De wijkraad zal nagaan of 

dit probleem zich ook in andere wijken voordoet en hoe men met dit probleem omgaat. Welke instantie(s)  

houden hierop toezicht?  

Na de feestdagen stonden er tientallen flessen voor de glascontainer bij de Marco 

Pololaan/Livingstonestraat. De container was aan één zijde overvol, maar slechts halfvol aan de andere 

zijde. Het is blijkbaar niet bij alle bewoners bekend dat de afvalcontainers voor glas, plastic etc. aan twee 

zijden vulopeningen hebben. Misschien is het plakken van een sticker “vol?  Probeer de achterkant! “ 

zinvol. 

 



 


