Wijkschouw
Datum

: Maarland
: 27 maart 2017

Afkortingen ij a ties door :
LdB = Leo den Braber; ER = Erik Rooij ; AdR = Aad de Ronde; JR = Job Roskam; MvdW = Marc van der Weel; AW = Arno Wijshake; AB = Albert Boomgaardt.
nummer Adres / locatie
1
Sloepenloods

Omschrijving
Bord plaatsen met historie

Actie door
AB

2

Bocht MaarlandNoordzijde Langestraat

LdB/AW

3

Lange Poortstraat

4

Algemeen

In de weg liggen grote natuurstenen
rechthoeken. Deze zijn erg glad bij
regen. Wat gevaarlijke situaties geeft
voor fietsers etc.
Dit is een fietsroute, maar de
bebording geeft wandelgebied aan.
Dit geeft conflicten
Verkeersveiligheid: snelheid,
geluidsoverlast, fijnstof, trillingen.
Ook besproken in bestuurlijk overleg

5

Algemeen

6

Algemeen

7

Algemeen

8

Diverse locaties

Gegevens van meting zijn genomen in
voorjaarsvakantie
Boomspiegels zijn nu vierkant. Bij
aanpassing inrichting meer afronden
boomspiegels ivm met makkelijker inen uit parkeren
In de periode van bladblazen wordt er
nogal eens richting de huizen geblazen.
Graag de andere kant op blazen,
vanwege vervuilen van gevels etc.
Havenvisie, graag de slechte boten
verwijderen uit haven.
Wortelopdruk:
NZ nr. 40, 46 en 28

Actie
Johan Wessels vragen of een
bord geplaatst kan worden.
Wat is de reden dat ze er liggen.
En kunnen ze verwijderd worden

LB/AW

Fietsroute verplaatsen of
bebording aanpassen?

AdR/AW

Maarland – Noordzijde zit in een
MRDH-project
(MetropoolRotterdamDenHaag)
Hier wordt nog over
gecommuniceerd.

AW
LdB/AW

Wat is de periode geweest en
klopt deze constatering.

ER/LdB

AdR
LdB/ER

Dit wordt in de visie
meegenomen

Stand van zaken
Johan gaat dit regelen.

9

Noordzijde 6

10
11

Kippebrug
Brug naar
Meeuwenoord
Brug naar
Meeuwenoord

12

13

Maarland
Zuidzijde

14

MZZ nr 7

15

Dixie

16

Algemeen

17

Sloepenloods

Opschot NZ nr. 52
Ontbrekende steen: NZ nr 38
Onkruid langs de hardstenenrand
haven
Hier liggen al sinds de oud en nieuw
vuurwerkrestanten
En mosvorming op bestrating

LdB

Laten verwijderen
Het is de plicht van degene die
vuurwerk afsteekt om ook de
restanten op te ruimen.
Gevraagd zal worden aan de
ploeg Schoon-Heel-en Veilig om
het schoon te vegen.

Is verwijderd voor de 1 april viering

Laten verwijderen

Is opgeruimd voor de 1 april viering

Betonschade
Veel vuil in de watergang

LdB
LdB

Er zijn haken aangebracht door
booteigenaren. Mag dat –
beschadiging muren
Straatwerk tussen Dixie en t S haep
erg slecht

Ldb/AdR

Opnemen met nieuwe
Havenmeester

LdB/AW

Wat is de planning voor
herstraatwerkzaamheden voor
dit gedeelte.

Er staat een losse stroomkast ter
hoogte van nr 7. Is niet meer
aangesloten . Blijven staan na
werkzaamheden kademuren
Zeer gevaarlijke stroomkast van de
Dixie in de openbare ruimte.
HANDHAVEN!!
Aan de ZZ zijn door diverse
booteigenaren vaste trappen
vervaardigd. Dit geeft schade aan
kademuren. Ook zijn er veel losse
kabels langs het water provisorisch
aangelegd.
In de picknickset bij de loods zitten
zwammen. Kan daar nog iets tegen
worden gedaan

LdB

AdR

Aad neemt dit op met wethouder

AdR

Dit is meegenomen in de
inventarisatie van de haven. Om
een overdracht van de voormalig
havenmeester naar de gemeente
te regelen.

LdB

Contact popnemen met
leverancier Gijsen

