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1. Overlast houtstoken
De vraag wordt gesteld of er mogelijkheden zijn tot optreden bij (rook)overlast van
houtstoken in een open haard en of tuinhaarden.
In de plaatselijke APV art. 5.34 staat dat stoken van hout in vuurkorven of tuinhaarden
is toegestaan, mits er geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving is.
Op de website van Milieucentraal staat hoe men kan reageren op overlast:
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-enom-huis/overlast-van-hout-stoken/
2. Bomen in Plantage
Nogmaals wordt terug gekomen op de kap van bomen in de Not. Van der Blincklaan en
planten van meerdere bomen aan de Spuilaan. Op beide locaties komen verder geen
bomen terug i.v.m. de aanwezigheid van kabels en leidingen, waaronder riolering.
3. Nieuwbouw schoolterrein
Er is overeenstemming met de Provincie over de tijdelijke ontsluiting. Het bureau
Royal Haskoning heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een
definitieve ontsluiting op de provinciale weg. Het voorgestelde plan is door de provincie
afgewezen.
De bouwplannen zijn nog niet definitief. Zodra dit het geval is zal een bewonersavond
worden georganiseerd.
4. Ziekte van kastanjebomen
Veel kastanjebomen worden getroffen door de kastanjebloedingsziekte. Daar worden
allerlei experimenten op uitgevoerd. Vooral in grote steden wordt hierin flink
geïnvesteerd. Vooralsnog is er geen wetenschappelijk goede oplossing gevonden. D e
gemeente Brielle heeft geen actief beleid tegen deze ziekte. De bomen aan de jan
Mathijssenlaan hebben een grondverbetering gekregen. Zij worden gemonitord.
5. Snelheid Spuilaan
De ervaring is dat er hard wordt gereden op de Spuilaan. Kan een drempel worden
aangelegd om de snelheid te remmen?
Toegezegd wordt om eerst een snelheidsmeting te houden. Naar aanleiding van de
gegevens wordt gekeken of aanpassingen noodzakelijk zijn.
6. Afvalbeleid
De komende maanden wordt er meer duidelijk over het traject van afvalbeleid c.q.
grondstoffenbeleid. Insteek is te komen tot minder restafval van 300 kg naar 100 kg
per inwoner.
7. WhatsApp-stickers
Stickers voor Buurt preventie WhatsApp zijn te verkrijgen bij Piet Tanis, 0181-471105,
p.tanis@brielle.nl. Uitgifte aan de bewoners die mee participeren aan het WhatsApp
project.
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Actiepuntenlijst: stand van zaken d.d. 10-03-2017
Agenda
punt
1

2
3
4
5

6

7

Onderwerp
Overlast houtstoken.
Regels aangeven:
- plaatselijke APV art. 5.34
- https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-hethuis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-omhuis/overlast-van-hout-stoken/
Bomen in Plantage.
Geen actie
Nieuwbouw schoolterrein
Bewonersavond organiseren bij definitieve plannen
Ziekte van kastanjebomen
Geen actie op dit moment
Snelheid Spuilaan
- Snelheidsmeting houden.
- N.a.v. gegevens besluit nemen tot evt. aanpassingen.
Afvalbeleid
Lopend project. Bewoners worden betrokken.
WhatsApp-stickers
Stickers te verkrijgen bij Piet Tanis, 0181-471105,
p.tanis@brielle.nl.

Status

Afgehandeld

Afgehandeld
Afgehandeld
Afgehandeld
-

Afgehandeld
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