BESPREKINGSVERSLAG
Onderwerp

:

Bestuurlijk overleg Bewonerscommissie Vlinderhof

Datum

:

5 januari 2017

Tijd

:

13:00 uur

Aanwezig

:

Bewonerscommissie: Martin van Tiel, Rien van de Molen
gemeente Brielle: wethouder André Schoon, Albert Boomgaardt

Als leidraad voor de bespreking wordt het verslag van 7 december 2015 gebruikt (punten
1 – 8).
Opgemerkt wordt dat de benaming Bewonersvereniging Ommeloop niet juist is. De
benaming is bewonerscommissie Vlinderhof.
1.

Achterpad Vlinderhof 5 – afgehandeld

2.

Achterpad/toegang Plus – afgehandeld

3.

Speeltuin – afgehandeld

4.

Vuurwerk in de tunnel Boogerdweg

Ook dit jaar is er weer overlast geweest van vuurwerk in de tunnel. Er hebben geen
borden gestaan.
Bij navraag zijn in Brielle de laatste drie jaar geen borden geplaatst op locaties zoals de
tunnel. Er is een lijst met vuurwerkzones. Hierin is ook de tunnel opgenomen. Door de
BOA’s en politie wordt hierop gehandhaafd. Echter kunnen ze niet overal tegelijk zijn.
Melden bij politie en gemeente blijft aan te raden bij onraad.
Tekst in publicatie:
“Om de komende jaarwisseling voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen wijzen
wij u op het volgende:

-

Vuurwerk: Vanaf 29 december 2016 mag u pas in het bezit zijn van vuurwerk. Het is
alleen toegestaan om vuurwerk af te steken op 31 december 2016 van 18:00 uur tot
1 januari 2017 02:00 uur. Het is verboden vuurwerk af te steken bij De Plantage, Het
Catharina Gasthuis, begraafplaatsen en in en om de fietstunnel onder de G.J. van
den Boogerdweg en de voetgangerstunnel tussen de Kaaistraat en de Thoelaverweg
in Brielle”.

Overige handhavingsbeleid m.b.t. loslopende honden, e- bikers, brommer etc.
Ook het overige handhavingsbeleid komt weer ter sprake. De wethouder constateert dat er
te weinig BOA’s zijn, dit heeft de aandacht van het college. Hun taken zijn divers. Hij zal
het wederom bespreekbaar maken bij de burgemeester, portefeuillehouder Veiligheid.
5.

Voorrangssituatie kruising Beenlaan/Watering

De procedure voor het verkeersbesluit is niet opgestart. Dit komt omdat de kruising voor
een juiste voorrangsregeling ook fysiek zal moeten worden aangepast. (juridische dekking
en voor de handhaving noodzakelijk). Hiervoor is geen budget beschikbaar. Daardoor is dit
blijven liggen.
Afgesproken is dat de voorbereiding nu opgepakt gaat worden. Dit houdt in dat in de wijk
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de Ommeloop gevraagd moet worden of ook andere bewoners deze aanpassing wenselijk
vinden. Hierna kan het verkeersbesluit worden uitgewerkt. In de begroting zal geld worden
vrij gemaakt, zodat het een en ander in 2018 kan worden uitgevoerd.
6.

Snelheidsmeting G.J.v/d Boogerdweg – afgehandeld

7.

Palen nabij entrees Vlinderhof 2 en 3

De vraag wordt nu gesteld om de paal bij de 2 ondergrondse voorzieningen te verplaatsen.
Deze paal staat juist op deze locatie om de auto’s te beschermen. Bij het ledigen van de
ondergrondse container kan de chauffeur de paal gebruiken als stootkussen. Dit om te
voorkomen dat een geparkeerde auto wordt geraakt. Verplaatsten is niet mogelijk.
8.

Vetopslag Snackbar Reede

De vetopslag van de snackbar is uitgezocht Deze staat op eigen terrein. Ook de DCMR
heeft dit goed gekeurd. De gemeente kan hierop dus niet handhaven. Bij de plannen van
de nieuwe inrichting rondom de Plus-markt zal hiermee rekening gehouden worden.
9.

Doorgang Plusmarkt

De doorgang vanaf de Boogerdweg naar het plein voor de Plusmarkt is eigendom van de
Plusmarkt. Zij houden deze schoon en hebben daar hun opslag van bijv. kleidingcontainers
etc. Zij verzorgen zelf de afsluiting in de avonduren en de schoonmaak.
10.

Bankje

Aangegeven wordt dat er veel zwerfvuil ligt bij het bankje aan de achterzijde. Ook zijn hier
spuitjes van drugs gezien. Hangjongeren van de school regelmatig tussen 15:30 – 16:00
uur
Dit wordt doorgegeven aan de BOA’s. Zij gaan na de kerstvakantie hier aandacht
aangegeven. Bij controle op 6 januari geen zwerfvuil etc. aangetroffen.
11.

P-plaatsen

De parkeernorm ervaart de bewonerscommissie te laag. Er is al eens een telling geweest.
Vraag is om deze nogmaals te herhalen.
In de periode van 1 – 18 februari zal gedurende 1 week een telling worden gehouden om
19 en 22 uur.
12.

Huurdersplatform

De wethouder geeft aan dat hij graag in samenspraak met het huurdersplatform
prestatieafspraken wil maken met de SOR. Hierin kan ook het parkeerprobleem worden
meegenomen. Uitslagen uit punt 11 worden hierin betrokken.
13.

Inrit Vlinderhof nabij ondergrondse containers

Hier liggen veel tegels los.
Bij controle is dit inderdaad geconstateerd. Er wordt opdracht gegeven aan de
stratenmaker om het probleem z.s.m. op te lossen.
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Actiepuntenlijst: stand van zaken 06-03-2017
Agenda

Onderwerp

Status

punt
1

Achterpad Vlinderhof 5

Afgehandeld

2

Achterpad/toegang Plus

Afgehandeld

3

Speeltuin

Afgehandeld

4.1

Vuurwerk in de tunnel Boogerdweg

Afgehandeld

4.2

Overige handhavingsbeleid

5

Voorrangssituatie kruising Beenlaan/Watering

6

Snelheidsmeting G.J.v/d Boogerdweg

Afgehandeld

7

Palen nabij entrees Vlinderhof 2 en 3

Afgehandeld

8

Vetopslag Snackbar Reede

Afgehandeld

9

Doorgang Plusmarkt

Afgehandeld

10

Bankje

11

P-plaatsen

12

Huurdersplatform

13

Inrit Vlinderhof nabij ondergrondse containers
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