
Bijlage 3c Vragen perspectiefnota 
Wijkschouw    Uitvoering: 

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

 
 
 Bb = bedrijfsburo 
Wijk:  Aagtdorp 

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

Datum: 24 –10-2007 
Aanwezig: Bernadette Tuinman (WV)  
  Aat Snaas (WV) 
  Leo Doppenberg (gem.) 
  Bernard Witte (gem.) 
  Jenny Verhagen (gem.) 
  Manfred Stahlecker (politie) 
  Bart Dam ( wijkcoördinator) 
   
Bijgewerkt 28 mei 2008 

Classificatie onderwerp uitvoering  A B C

1. 
Voetgangersoversteek einde Postweg nabij 
Duinweg ?? Graag twee maal spiegel te 
plaatsen ivm slecht zicht bij oversteek 

Overleg met C&C 
 Nee, spiegels zijn niet de 
geëigende maatregel. 
 Geen actie 
 Wordt besproken inde werkgroep 
verkeer 

  X  

2. 

Nabij fiets oversteek einde Postweg de 
paddestoel aanpassen. Aanduidingen zijn 
slecht zichtbaar en onduidelijke richting 
aanwijzing 

Overleg met C&C 
Toelichting in werkgroep verkeer 
Aagtdorp. Initiatief voor afspraak 
ligt bij werkgroep 
 

  x  

3. Hoek Gerbrantslaan Duinweg spiegel te 
plaatsen ivm slecht zicht bij oversteek 

Overleg met C&C 
 Toelichting in werkgroep Verkeer 
 

  x  

4. In de Bickerslaan nabij nr 2 (PEN huisje) is de 
berm helemaal stuk gereden 

Graskeien in de berm plaatsen 
 Door aannemer 
1e kwartaal 2008 uitvoeren. 
Uitvoering week 17 2008 

  x  

5. Eenmanspad (Smallepadje) nieuwe laag 
schelpen erop Wt  x   

6. 

Hoek Smallepadje en Omloop naar rioolpomp 
hek sluiten en Meidoornhaag repareren 

- ijzeren palen weghalen aan zijde van 
Smallepadje 

 

 Bb 
 mei  2008   X  

7. 

De binnenbocht nabij Omloop 16 is stuk 
gereden en water kan niet afvloeien door 
rioolput die daar is gelegen. Oplossing 
graskeien plaatsen ? 

Bb geen graskeien maar 
schampblokken voorjaar 2008 
Geplaatst in week 16 2008 

  x  

8. Op de Burgm Peecklaan to nr 17 liggen grote 
boomstammen in de berm. Deze verwijderen 

Leo Doppenberg: is bedoeld tegen 
parkeren blijft voorlopig liggen 
 

    

9. Scheve (lantaarn)palen in de gehele wijk Service team wordt actie zomer 08 
   x  

10. Vervuiling door paarden. Wijkvereniging geeft HH     



Classificatie onderwerp uitvoering  A B C
aan dit al besproken te hebben met de 
ondernemer maar tot heden zonder resultaat 

 HH heeft meer informatie nodig, 
bv naam van de ondernemer 

11. 

Hemelwater afvoer op de hoek van de 
Boschmansweg en de Duinweg. Het lijkt als of 
water het ene putje in gaat en er in het ander 
putje weer uit komt. Graag onderzoeken of dit 
kan en hoe. 

Bb  
Is bewuste constructie om 
overvloedig regenwater af te 
voeren via de Boschmanweg 
 Geen actie 

    

12. Straatje Honky Tonk graag meenemen in veeg 
programma. 

Veeg machine kan niet maar blad 
blazer komt er met regelmaat.  
 Geen actie 

    

13. 

Pachter van het “land van Kieft” rijd korte 
afstand tegen de eenrichting in om bij zijn land 
te komen. Dit is formeel gezien niet juist. 
Omrijden of via de inrit Duinweg is echter nog 
minder wenselijk. 

HH 
 Datum Hans Vlug   x  

14. Bermen Bickerslaan heel slecht 

Wordt regelmatig uitgereden door 
vrachtverkeer, moeten we mee 
leven.  
 Wordt regelmatig opgeknapt. 
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