Verslag vanuit het wijkteam van 25 juni 2015.
Openstaande items
1. Verkleinen blauwe zone Koepoortsweg c.q. vergrote gebied vergunningparkeren: in week 3 is
vastgesteld dat dit nog steeds moet worden uitgevoerd c.q. onderzocht moet worden. Dit onderzoek
heeft voor de gemeente geen prioriteit.

2. Aanpassen van de verkeerslichtenregeling Keern/Dampten Planning 2011-2012: week 3 zal
worden opgepakt in het kader van de poort van Hoorn. Verkeerslichten hebben wel onderhoud
gehad. Niet besproken.
3. Onderzoek juiste maatregel op kruispunt Koepoortsweg/Joh Poststraat Planning 2011-2012:
week 3, Vincent Evers zal in het eerste kwartaal met een rapportage naar het college gaan.
‘s Avonds op de overlegvergadering besproken.

4. Onderzoek juiste maatregel op kruispunt Koepoortsweg/Vredehofstraat Planning 2011-2012:
week 3, Vincent Evers zal in het eerste kwartaal met een rapportage naar het college gaan.
‘s Avonds op de overlegvergadering besproken

5. Verzoek om OV op fietspad langs provinciale weg.
6. Overlast bomen Merenstraat: week3 Er is een gesprek geweest met initiatiefnemers over een
voorlopig ontwerp. Dit wordt grondig doorgenomen. Er moet afstemming gezocht worden met de
sloopwerkzaamheden in Binnenblijfstraat en Merenstraat i.v.m. bouwverkeer. En bekeken wordt om
dit binnen het budget gefaseerd aan te pakken. Er is een voorlopig ontwerp, e.e.a. loopt volgens
proces. Niet besproken.
7. Duidelijkheid over zebrapad Joh Poststraat:. Wordt er getoetst aan de conceptbeleidsregels dan
komt er geen zebrapad. De beleidsregels wordt waarschijnlijk in de 2e helft 2015 voorgelegd aan
het college. Niet besproken.
8. Verlichting hoek Joh.Poststraat/St Laurentiusstr. Optie is een extra lantaarnpaal. Niet besproken.
9. Mogelijkheden verduidelijken indicatie fietsers van rechts bij Vredehofstraat:. Moet nog
worden uitgezocht. Niet besproken.
10. Mogelijkheden herhalingsborden 30km zone:. Planning is een onderzoek naar de
(on)mogelijkheden en kosten in de 1e helft 2015. Niet besproken.
11. Speelplek Westfriesehof Zuid 1 tm 28:. Speelplek wordt vernieuwd. De klim is afgekeurd. Niet
besproken.

12. Speelplek Gildeplein West:. Speelplek wordt vernieuwd. Ondergrond glijbaan is te klein. Door de
bewoners is een keuze gemaakt.

13. Speelplekje Spitsbergenstraat:. Dit wordt opgeheven ivm grote speelplek Commandeur
Ravenstraat. Niet besproken.
14. Fietswrakkkenacties. In samenwerking met Intermaris. Start bij het Gildeplein. Intermaris heeft een
kleine opslag beschikbaar. Nu eerst een inventarisatie maken van de fietswrakken/weesfietsen.
Manja zal een voorstel maken voor de Gemeente. Daarna zal het in de raad besproken worden en
een beslissing worden genomen. Besloten is om met dit onderwerp na de zomervakantie aktief aan de
gang te gaan door Gemeente en Intermaris

15. Gebouwen begraafplaats Keern. Overlast . Het voorgestelde hek is afgekeurd door de
Welzijnscommissie.
16. Speelplek Juniusstraat betreft weggehaald groen door werklui en niet herplaatst. Dit punt zal met de
wethouder worden opgenomen.

17. De groenhaag Joh.Poststraat ter hoogte tandarts/fysio. De haag heeft op twee plaatsen een
open ruimte. De jeugd gebruikt deze om plots de straat over te steken. Wordt uitgezocht, mogelijk
wordt gewacht op het plantseizoen.
18. Verzoek voetpad bij de fietsdoorsteek bij Kaap Hoorn. Deze komt er niet. Zodra de bouw klaar
is komt het fietspad terug.

