Verslag vanuit het wijkteam van 28 januari 2016
Openstaande items
Wijkplan Koepoortsweg
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.
2. 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.
.
3. 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.
4. Mogelijkheden verduidelijken indicatie fietsers van rechts bij Vredehofstraat:.
Status week 8-’16:

Verkeer heeft dit bekeken met de fietsersbond. Er ligt al een duidelijk rood plateau met markeringen en langs
de Vredehofstraat hangen duidelijke borden .

Wijkplan Poort van Hoorn
5. Verzoek om OV (openbare verlichting) op fietspad langs provinciale weg.
Status week 8-’16:
Duidelijk werd dat op hetzelfde traject werkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel infraproject Poort van Hoorn.
1.Aanleg deel Maelsonstraat tot spoorlijn.
Het zou raar zijn om in november 2015 de verlichting gereed te hebben en in voorjaar 2016 de lantaarnpalen er weer
uit te halen vanwege de ontsluiting Maelsonstraat. Geplande start van de uitvoering na bouwvak 2016.
2. Aanleg Keern tot Maelsonstraat.

Voorlopige planning 2017

6. 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.
Bomenplan Merenstraat-Binnenblijfstraat
7. Overlast bomen Merenstraat: Er moet afstemming gezocht worden met de sloopwerkzaamheden
in Binnenblijfstraat en Merenstraat.
8. Speelplekje Spitsbergenstraat:. Dit wordt opgeheven ivm grote speelplek Commandeur
Ravenstraat.
Overige zaken
9. Fietswrakkkenacties. Vanuit de gemeente ligt de prioriteit bij de stationsgebieden.
10. 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.
11. Bewonersinitiatieven. Waar hebben bewoners behoefte aan. Wat kunnen wij als OLHN hierin
betekenen.

