
Vergadering Plaatselijk belang op maandag 19 oktober 19.30. 

 
Overleg met Mevr. Jongman en Dhr. Jonk 

 

 

Verkeersituatie zuid (inperken van de snelheid). 

Hier over vindt al drie jaar overleg plaats, maar sinds februari ligt het stil. 

 

Slechte situatie op de loswal Noord (wordt steeds meer gebruikt als een dumpplek). 

Er ligt al geruime tijd een verzoek voor borden, paaltjes, bolders ed. 

 

Parkeergelegenheid 

Veel te weinig plaats zorgt in het hoogseizoen voor problemen. 

 

Evalueren van de slechte communicatie over het asfalteren van de Heuvenweg. 

Over de afsluiting werd in eerste instantie goed gecommuniceerd, maar toen de klus twee keer werd 

uitgesteld was daar geen of veel te laat communicatie over. Heel vervelend voor mensen die 

maatregelen hadden getroffen en voor de horeca / bootverhuur bedrijven die hun afspraken met 

bezoekers niet na konden komen of steeds moesten aanpassen. 

En de gaten bij de brug zijn daarbij niet aangepakt, om over de slechte staat van de brug maar te 

zwijgen. 

Ook de afsluiting van het fietspad vanwege de renovatie van de brug werd niet vooraf 

gecommuniceerd en kwam qua tijdstip bijzonder ongelukkig uit, midden in het hoogseizoen, terwijl 

er al éénrichtingverkeer was.   

 

Fietspad renovatie 

Hoe gaat er gecommuniceerd worden naar de bewoners, gaat het fietspad afgesloten worden, etc. 

De aanwonenden zijn inmiddels geinformeerd over zaken als bouwkundige inspectie, maar de niet 

aanwonenden maken ook gebruik van het fietspad. Inmiddels (met name vanwege de extreme 

drukte van het afgelopen seizoen) nemen ook de zorgen toe over de voorgenomen verbreding van 

het Kalenbergerpad. 

 

Laadpalen voor electrische auto's. 

Recent zijn er geplaatst. Maar duidelijk is niet of het om openbare laadpalen gaat of om een 

particulier initiatief. Ook hierover is geen communicatie geweest. 

 

Max. vaarsnelheid 

Liep de afgelopen zomer de spuigaten uit. Er is één middag gehandhaafd, waarbij bleek dat 99% 

van de boten te hard / veel te hard vaart. Verder niets meer van vernomen. Wat wordt er gedaan met 

deze informatie? 

 

KPN steunmast 

Wordt al jaren over gepraat maar daar blijft het tot nu toe bij. In een groot deel van Kalenberg is 

mobiele telefonie gewoon onmogelijk. 

 

Openbaar vervoer 

Een aantal leden van PB heeft vorig jaar bijeenkomsten bijgewoond over het regionale openbaar 

vervoer, maar we hebben daar niets meer over vernomen. 

 

 

 


