
Bijlage 3b vragen perspectiefnota 
Wijkschouw    

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

 
 
 

Bb = bedrijfsburo Wijk:  Schoorl-Centrum 
Datum: 11-06-2007 Classificatie: 

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

Aanwezig: Bewonersvereniging 
  Chris Sundermann 
  Leo Doppenberg 
 
 
 
 
Bijgewerkt 28 mei 2008 

Classificatie onderwerp uitvoering  A B C

1. 

De fietsenrekken in het centrum 
hebben 4 verschillende kleuren. De 
afspraak is dat de allen in een RAL 
groen kleur geschilderd gaan worden. 
Is nog steeds niet gebeurd. 

klussenbus 2de kwartaal 2008  X  

2. 

Rondom een aantal bomen in het 
centrum zijn gemetselde 
plantenbakken gemaakt. Deze 
verwijderen en (half) ronde banken 
eromheen plaatsen, type Falco Swing. 
Was ingediend als project voor de 
100.000,= subsidie Wijkgericht 
Werken.  
Post is afgekeurd door Provincie. Hoe 
realisatie?? 

Bb 
Banken zijn binnen  en 
worden binnenkort geplaatst
Maart 

 X  

3. 

Heereweg t.o. Pizzeria gemetselde 
bak weghalen. 
Aanpak bestrating aldaar (na 
nieuwbouw van appartementen) 

Wt Nieuwbouw afwachten 
voordat we tot actie vergaan  X  

4. Molenweg t.o. 16 veel gaten in de 
berm. Wt Continu  X   

5. 

Uitvoering voorstellen Notitie Slotlaan, 
ingediend bij College februari 2007: 
Plaatsen paaltjes, aanleg aantal 
parkeerplaatsen, verbetering 
bodemkwaliteit voor de bomen. 
 
 
 
Als er iets gebeurt graag bericht aan 
de bewonersvereniging omdat zij de 
buurt dan wil informeren.  
 

Cc en Bb 
Primaat ligt bij Bb. Zij 
maken een college-
advies. Eventueel 
benodigd verkeers-
besluit wordt dan door 
CC verzorgd. 
  
 Chris Sundermann 

Week 47 plaatsing paaltjes 
Begin 2008 aanleg verharde 
parkeerplaatsen 
2de kwartaal 2008 
verkeersbesluit verboden 
parkeren en 1 richtings-
verkeer. 
Paaltjes geplaatst. 

 X  

6. 

Snelheidsinformatie Display terug in 
centrum 
Afspraak was voorjaar 2007, dit is niet 
gebeurd. 

Cc 

We hebben er maar één. 
SID. Hangt nu in Groet en 
gaat binnenkort naar 
Egmond Binnen voor ca. 3 

 X  



Classificatie onderwerp uitvoering  A B C
Wanneer wel weer? maanden. Daarna is de van 

Blaaderenweg aan de beurt. 
Daarna kan ie wat mij 
betreft naar Schoorl.  
Locatie: Voorweg tussen 
Schoutsakker/Huismansweg 
richting Schoorldam. 
WV graag gewenste locatie 
aangeven. Plaatsing 
juli/augustus 2008 (voor 
duur van 3 maanden) 

7. 

Bewegwijzering Groene Laantje 
Damweg  verbeteren route naar zee 
vanaf Damweg. Wijkplan, 2006. 
In kader project Bereikbaarheid van 
de Kust kijken of dit uitgevoerd kan 
worden. 
 

Nico Pekel 
 
 
 
 
 

Planning toevoegen. 
Nog overleg met C & C. 
Dan planning 
 
 
 
 
 

 

X
 
 
 
 
 

 

8. 

Aantrekkelijker maken centrum,  
Eerste gesprek door BewVer met ZC 
heeft  plaatsgevonden. Nogmaals is 
gevraagd of de paaltjes niet weg 
kunnen. De reactie van het ZC is 
overduidelijk NEE.  Bew.Ver. stelt 
voor de zaak maar zo te laten. 
T.a.v. doorgaand verkeer uit het dorp 
halen: Bewonersvereniging is van 
mening dat het College van B&W 
daarin het voortouw moet nemen. De 
Bew.Ver. loopt dood op onbespreek-
baar verklaring van dit onderwerp 
vanuit Zakencentrum 

VROM 

Adri Plomp 
 
Gemeente neemt actie om 
dit met het zakencentrum te 
bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

Te weinig paaltjes rond het NH-kerkje
paaltjes bijplaatsen. 
Handhaven parkeerverbod 
Ontbreekt bord verboden te parkeren 

 

.Het bord ontbreekt bij 
toegang vanaf de Burg. 
Peeklaan. Nog paaltjes 
erbij. 

X
 
 

  

10. Letters gedenksteen Prins Claus 
repareren.  Meenemen bij wijkschouw 

20 mei X   
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