
Bijlage 3a Vragen Perspectiefnota 
Wijkschouw    Uitvoering: 

Wt = wijkteam                     Hh = handhaving 
St  = serviceteam               Cc = Civiel&Cultuur 

 
 
 Bb = bedrijfsburo 
Wijk:  Bergen aan Zee   

Classificatie: 
A = binnen een maand uitgevoerd 
B = langere voorbereidingstijd (tijdsduur aangegeven) 
C = beleidsaanpassing; nadere besluitvorming 

Datum: 27 maart 2007 
Aanwezig: Dorpsraad: T. Smulders,  
  S.Schrijver, L. Hampe.  
Gemeente:  L. Doppenberg, B. Witte,  
  H. Butter 
   
 
 
Bijgewerkt 28 mei 2008 (oude lijst nw. lijst m.i.v. juni) 

Classificatie onderwerp uitvoering  A B C

1. Bobbel in trottoir rechts van hotel Meyer aan 
Jacob Kalffweg. 

Opnieuw straten. Klein onderhoud 
2008 1e kwartaal. 
Wordt uitgevoerd mei 2008 
 

Bb X   

2. 
In heel Bergen aan Zee zijn veel verkeers- en 
andere borden. Veel borden hangen te laag 
waardoor mensen hun hoofd kunnen stoten.  

Borden hoger hangen en waar 
mogelijk borden samenvoegen 
waardoor het aanzicht minder 
rommelig wordt. 
In uitvoering 
April / mei 
gedeeltelijk gedaan, afronden in 
juni 

st  X  

3. Langs fietspad hangen de rozenbottelstruiken 
nog over de weg. Snoeien. winterklus wt X   

4. Begroeiing Rotonde Elzenlaan / Zeeweg een 
aanfluiting. Ook veel onkruid aanwezig. 

landschap NH heeft opdracht 
gekregen om voor voorjaar 2008: 
Te inventariseren welke beplanting 
wel en welke niet goed is 
aangeslagen. 
De uitgebloeide vegetatie en on-
gewenste ruigte te verwijderen 
incl. wilgetenen. 
Braak liggende stukken of niet 
voldoende aangeslagen vegetatie 
opnieuw in te zaaien/ aan te 
planten. 

CenC X   

5. 

Bij entree Parnassiapark ontbreekt 
parkeermeter. Wel betaald parkeren. 
Parkeerapparaten bevinden zich op de 
Transvaal. Dit is niet zichtbaar. 

C&C/Rienk 
Parkeermeter bijplaatsen.   X  

6. Parkweg bij parkeermeter 25 staat losse 
betonnen paal zonder functie. Betonnen paal verwijderen wt X   

7. Parkweg verkeersbord vanaf Transvaal niet te 
zien.  Verkeersbord verplaatsen. wt X   

8. Parkweg paaltje bij entree Parnassiapark 
haveloos. Paaltjes schilderen. wt X   



Classificatie onderwerp uitvoering  A B C

9. 
Parkweg vanaf fietspad staat geen rijrichting 
aangegeven. Is eenrichtingsverkeer voor 
auto’s. 

Bord met pijl naar rechts plaatsen 
op bommel toegang parkeerterrein 
Meyer.  
Fietsers mogen links- en rechtsaf 
uitvoering in week 24 

st x   

10. Bij supermarkt staat sinds langere tijd 
aanhangwagen op stenen geparkeerd. 

Wordt onderzocht. 
Gesproken met een medewerker. 
Hij vertelde mij dat hij de 
aanhangwagen voor de 
bevoorrading van zijn winkel nodig 
had. Hij was zich er niet van 
bewust dat hij een ontheffing/ 
vergunning voor het plaatsen van 
zijn aanhangwagen op eigengrond 
nodig had. Om alle twijfels uit te 
sluiten zal hij een ontheffing 
aanvragen.  
Eigenaar heeft voor aanhang-
wagen en auto ontheffing 
gekregen.  
 

Hh  X  

11. Draad hekwerk tegenover Jonas kapot. Draad repareren. wt X   
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