
Notulen vergadering PB op vrijdag 18 september bij Jurjen 

 
1.   Opening 

 

2.   Mededelingen 

Op de volgende vergadering zal de toekomstvisie recreatie geagendeerd worden. 

 

3.   Verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd 

 

4.   Stichting Weerribben-Wieden 

Onze vertegenwoordigers van Weerribben-Wieden zijn uit frustratie vertrokken vanwege 

onoverkomelijkheden met de ambtenaren. Wij worden niet gekend in de besluitvorming. 

We zullen overleg plegen met de andere betrokken PB's van Wetering en Ossenzijl ( Jurjen stuurt een brief) 

of het nog wel zin heeft om een vertegenwoordiger te hebben in de stichting WW. 

 

5.   Renovatie Heuvenweg 

Er komen nog graskeien langs de weg en dan wordt ook de brug aangepakt,  waarschijnlijk in oktober. 

Er is veel kritiek gekomen op de slechte communicatie over het afsluiten van de weg voor het asfalteren (3 

keer uitgesteld zonder overleg). We gaan hierover met de gemeente in gesprek. 

 

6.   Fietspad en overig achterstallig onderhoud. 

We moeten aan K. v.d. Velde vragen of we geinformeerd kunnen worden over de gang van zaken rond de 

renovatie van het fietspad. De bewoners moeten op de hoogte gesteld worden, b.v. of het fietspad wordt 

afgesloten. 

De straatverlichting wordt na de renovatie aangepakt. Er hoeft niet voor gegraven te worden, alleen de palen 

worden vervangen. 

 

7.   Actiepunten 

Hek huisvuil: Het hek voor het huisvuil staat er, maar wordt meestal niet gebruikt. 

Verkeerssituatie zuid: Er zullen maatregelen worden genomen inzake de snelheid. 

 

Irene zal Trijn Jongman uitnodigen voor de volgende vergadering van 19 oktober. 

We willen graag de volgende punten met haar bespreken: 

Verkeerssituatie zuid 

Loswal noord 

Parkeergelegenheid 

Steunmast 

Evalueren slechte communicatie Heuvenweg 

Fietspad (hoe gaat er gecommuniceerd worden) 

Laadpalen 

 

Zo nodig passen wij ons aan als de datum niet schikt. 

 

8.   Rondvraag 

Gerrit: Bij de betonplaat aan de Heuvenweg zijn palen geplaatst. Heeft dat te maken met onze visplek? 

Jochem zou zich daar mee bezig houden. 

Helen maakt een MOR over het slechte onderhoud van de bermen (er wordt niet gemaaid) 

Agendapunt voor 19 okt. : AED 

 

9. Sluiting 

Volgende vergadering is op 19 oktober 


