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1. Opening. 
De voorzitter, dhr. W. Sweere opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de 
bewoners van de Mortiere, wethouder Van Klinken, de wijkmanager, dhr. Van de Beek, de raadsleden en de 
jongerenopbouwwerkers, dhr. Paauwe van de politie. Hij is blij met de jeugdige bewoners van Dauwendaele 
die aanwezig zijn.  
 
2. Mededelingen en vaststelling agenda. 
Er zijn afmeldingen binnengekomen van de heer M.J.J.M. Meijs (VVD), de heer P. Volker en de heer A.J.J. 
Vos.  
De voorzitter stelt voor om als agendapunt 2a toe te voegen, het speelpleintje aan de Grootmede/Westmede 
en als agendapunt 2b de Politie. Bij agendapunt 4a zal de jongerenwerker Dauwendaele aan het woord 
komen. De agenda wordt aldus vastgesteld. 
Wethouder Van Klinken zegt over het tunneltje bij het NS-station dat de gemeente nog in overleg is met de 
NS om het open te houden. Op 30 september 2008 is er een vervolggesprek geweest. Men wil een proef in de 
regio Amsterdam bij het station van Leiden gebruiken om te kijken hoe het in Middelburg kan. Het plan komt 
pas over een jaar. 
 
2a. Speelpleintje Grootmede/Breedmede. 
Een aantal jongeren uit de wijk overhandigt een lijst met handtekeningen. Zij willen een speelveldje en een 
trapveldje bij de Grootmede/Breedmede. Er is een conceptplan en een begroting. Zij vragen om het restant 
van het wijktafelbudget aan dit project te geven. 
De heer Van de Beek (wijkmanager) zegt dat het goed is om dit plan op te pakken. 
De voorzitter zegt dat de aanvraag op tijd is binnengekomen en door de wijkmanager is getoetst aan de 
normen.  
De heer Van de Beek zegt dat het voldoet aan de vereisten. Dit zal gerealiseerd kunnen worden met 
participatie van de bewoners. 
Mevrouw Bish vraagt wat met de mensen wordt gedaan die niet hebben getekend, omdat ze erg veel 
overlast ondervinden van oudere jongeren die op de huidige speelplaats komen. 
De voorzitter zegt dat daarmee een gesprek zal plaatsvinden, ook met de initiatiefnemers. Verder zegt hij dat 
de algemene regel is dat overlast gelijk gemeld moet worden bij de politie en de gemeente. 
De heer Van Dijk zegt dat juist jongeren ingeschakeld worden om overlast te verminderen. 
De heer Van de Beek zegt dat er twee dingen zijn. Er is het initiatief van de kinderen en de overlast. 
Inmiddels zijn er middelen en mogelijkheden om overlast aan te pakken Daarom is het heel belangrijk dat 
overlast meteen gemeld wordt. 
Mevrouw Houterman zegt dat in Gervinsland ook een nieuwe speelplaats is gemaakt door en op initiatief van 
de bewoners in samenwerking met de gemeente. Daar was ook overlast. Nu de nieuwe speelplaats is 
aangelegd is de overlast verdwenen. Extreme gevallen kun je toch niet tegenhouden.  
Mevrouw Kral zegt dat haar kinderen ook last hebben van die jongeren. Er moet wat gebeuren. 
De heer Paauwe (politie) zegt dat er geen klachten over zijn binnengekomen. 
De heer Van de Beek zegt dat het dan lastig wordt. Er is een aanpak waarvoor meldingen van overlast nodig 
zijn. 
Eén van de jongeren zegt dat er nu al vuurwerk afgestoken wordt. Het is gewoon gevaarlijk. 
Een andere jongere zegt dat de verlichting op het pleintje ook beter moet. Vandaar ook dit plan. 
De heer Van de Beek zegt dat de gemeente bereid is om daar iets aan te doen. 
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De voorzitter vraagt aan de wijktafel of men in kan stemmen met het toekennen van het restantbedrag van € 
1.900,- aan dit project in de Grootmede/Breedmede. Een ruime meerderheid is voor het toekennen van dit 
bedrag. 
De heer De Bruin zegt dat het een zaak van de gemeente is. 
De heer van de Beek zegt dat participatie van bewoners erg belangrijk is. Het totale plan behelst heel wat 
meer. Er komt ook nog een aanvullend bedrag van de gemeente. 
 
2b. Politie (Marco Paauwe) 
De heer Paauwe zegt over actiepunt 33 over de snelheidscontrole Buitenruststraat dat deze er is geweest en 
bij 67 voertuigen is er geen overtreding geconstateerd. Over actiepunt 34 parkeren Kriekenhofpleintje zegt hij 
dat er geen verder meldingen zijn geweest. 
In het algemeen zegt hij dat overlast gemeld moet worden. Hoe meer meldingen van overlast, hoe meer er 
aan gedaan kan worden. 
De heer De Bruin zegt dat het in de Buitenrustraat nog steeds erg gevaarlijk is, zeker bij de uitgang van 
Buitenrust. Er wordt nog steeds hard gereden. 
De heer Paauwe zegt dat dit mogelijk is. Hij zegt dat misschien gekeken kan worden of er verkeersremmende 
maatregelen genomen kunnen worden. Dat is een zaak van de gemeente. Hij zal dit aankaarten. Dit punt blijft 
op de actiepuntenlijst staan. 
De heer Van Dijk zegt dat het vooral in de avonduren is. 
De heer Kempees vraagt of er gegevens bekend zijn  van de snelheidscontroles (matrixborden) in de 
Dauwendaelsestraat. 
De heer Paauwe zegt dat die gegevens wel bekend zullen zijn, maar de matrixborden is een zaak van de 
gemeente. 
De heer Hendrix zegt dat de stoplichten op de Schroeweg voor de spoorwegovergang niet met elkaar 
corresponderen. 
De heer Van de Beek zegt dat dit soort dingen aan de verkeerswerkgroep doorgegeven moeten worden.  
Mevrouw Van Vooren zegt dat op het Parelplein het paaltje uit de grond is getrokken en daardoor wordt het 
Parelplein gebruikt als parkeerplaats. Zij heeft dit dinsdag gemeld bij de servicetelefoon en de politie, maar het 
is nog niet opgelost. 
De heer Van de Beek zegt dat de inrichting van een gebied (paaltjes) een zaak is van de gemeente en de 
handhaving van de politie. 
Mevrouw Jacobse zegt dat dit ook geldt voor de Robijnplaats. Die wordt gebruikt als taxistandplaats. 
De heer Paauwe zegt dat dit voor de gemeente is. 
De voorzitter stelt voor dat dit op het WOP gemeld wordt. 
De heer Kempees vraagt of er meer gesurveilleerd kan worden in de wijk. 
De heer Paauwe zegt dat dit is afgestemd op bezetting en op prioriteiten stellen. Hij zal het doorgeven en 
vragen om er meer aandacht aan te schenken. 
 
3. Opgeven vragen voor de rondvraag. 
Zie agendapunt 7: Beantwoorden rondvraag. 
 
4. Notulen vorige vergadering. 
De heer De Bruin vraagt hoe het staat met de stickers fietsverbod winkelcentrum. 
De heer Van de Beek zegt dat er overleg geweest is met Sligro (Emté). Verder is hij in gesprek met de 
ondernemers. Als dat is afgerond zullen er bordjes komen. 
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Bij agendapunt 4 heeft de heer Van Opstal de volgende opmerking gemaakt die niet is opgenomen in de 
notulen: ‘Deze materie speelt al heel lang en het mag duidelijk zijn dat een ramp verscholen ligt in een klein 
hoekje. Men kan niet alles uitsluiten om dit te voorkomen. Echter men moet er wel alles aan willen doen wat in 
het vermogen ligt. Niemand is er mee gediend als verantwoordelijken (B&W, raadsleden en ambtenaren) het 
boetekleed aantrekken, nemen ze ook hun verantwoordelijkheid in deze?’ Deze opmerking wordt bij deze 
toegevoegd. 
Het verslag wordt met in achtneming van bovenstaande opmerkingen vastgesteld. 
 
Actiepunten. 
Actiepunt 33 en 34: zie agendapunt 2b. Politie. 
 
Actiepunt 35. Verkeersprobleem t.h.v. kruising bocht Vrijlandstraat/Buitenruststraat: 
De heer Van de Beek zegt dat hij het nagegaan is. Er zijn geen dingen die niet zouden kunnen. Er is geen 
aanleiding om er verandering in aan te brengen. Kan eraf. 
 
Actiepunt 36. Bij Woongoed nagaan welke grenzen gehanteerd worden bij overlast; 
Aanwezig is de heer R. Vaessen, teammanager buurten bij Woongoed. Hij zal de vraag meenemen. In het 
algemeen is het zo dat hoe meer meldingen er komen, er dan eerder actie zal worden ondernomen. 
 
Actiepunt 37. Contact opnemen met Politie over handhaving APV winkelcentrum Dauwendaele: 
Er is contact geweest met de politie. De hoeveelheid handhaving moet gespreid worden over de hele 
gemeente. Er moeten prioriteiten gesteld worden. Kan eraf. 
 
Actiepunt 38. Bordje ‘fietsen niet toegestaan’ plaatsen achterzijde winkelcentrum: 
Zie actiepunt 37 hiervoor. 
 
Actiepunt 39: Bij eerstvolgende wijktafelvergadering resultaat SWOT-analyse agenderen: 
De heer Van de Beek zegt dat door reorganisaties bij Woongoed en de SWM dit vertraging heeft opgelopen. 
In het algemeen kun je stellen dat er geen dingen vanuit de bewoners en organisaties zijn gekomen die we 
niet wisten. Wat er uitspringt zijn de volgende dingen:  
• ‘Op alle plaatsen sociale contacten’ wordt laag ingeschat. 
• Gevoelens van sociale onveiligheid. 
• Sterke kant: locatie van de wijk dicht bij het centrum. 
Afgesproken is dat de plannen zich richten op zaken die er uit springen In februari 2009 komt hij met ideeën 
hoe de aanpak eruit gaat zien. 
 
Actiepunt 40. Suggestie meenemen gemarkeerde fietspaden en –drempels voor en na de Buitenruststraat 
aanbrengen: 
Dit moet nog besproken worden. 
 
Actiepunt 41.Contact opnemen met Taxibedrijf Van der Meer, Vlissingen over parkeren c.q. als werkplaats 
gebruiken van de Robijnplaats: 
De heer Van de Beek zegt dat de discussie gaande is. Het is openbare weg. Afsproken is hoe we dat tegen 
kunnen gaan. Komt nog terug. 
 
Actiepunt 42. Nagaan wat gezegd is over woonaanvraag Edelstenenbuurt: 
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De heer van der Meer zegt dat een kennis een woning zocht. Toen heeft iemand van Woongoed gezegd dat 
ze niet in de Edelstenenbuurt moest gaan wonen omdat dat niet zo’n goede wijk was. 
De heer Vaessen van Woongoed zal dit meenemen. 
 
Actiepunt 43: Trachten vaart te zetten c.q. aandacht te geven aan toezeggingen, gedaan tijdens de 
wijktafelvergaderingen: 
Wethouder Van Klinken zegt dat er aandacht voor gevraagd is bij de afdelingshoofden. Gevraagd is om 
meer samen te werken. Kan blijven staan. 
 
4a. Jongerenopbouwwerker SWM, Adil Nabil 
Hij zegt dat hij 8 maanden geleden begonnen is als jongerenopbouwwerker in Dauwendaele. Hij wil de stand 
van zaken geven zoals het er nu voorstaat. Er zijn 5 à 6 groepen jongeren in Dauwendaele, Zuid en Mortiere 
die voor problemen zorgen: vandalisme, overlast, wegjagen jongere kinderen etc. Het opknappen van het 
jongerengebouw in Dauwendaele is nog niet gestart. De oorzaak daarvan is het financiële aspect. Er is een 
aanvraag weg bij het VSB-fonds.  
Wat is er wel bereikt? Er is een samenwerkingsverband met diverse multiculturele organisaties. Er is een 
computerproject, muziekproject en een filmproject over de wijk Dauwendaele. Voor dat laatste is al geld 
beschikbaar. Er is een middagprogramma wat gericht is op jongeren van 12 tot 14 jaar. Dat is nog niet zo 
bekend in de wijk. Met ’t Meandertje is gekeken om de probleemgroep in het jongerencentrum op te nemen. 
De jongeren uit Zuid zijn al opgenomen in het jongerencentrum. 
Hij is hier om aan te kondigen dat er subsidie aangevraagd wordt voor een sportproject in de Stromenwijk en 
Dauwendaele met 50 bezoekers. Er komt een officiële aanvraag met een begroting.  
Hij kan niet beloven dat de problemen in de wijk helemaal opgelost worden. 
De heer Van de Beek zegt dat voor het sportproject de zaalhuur al is toegezegd. 
De voorzitter zegt dat het een aanvraag is voor volgens jaar. 
Een bewoner vraagt hoe je drugsverslaafden in de leeftijd van 14-15 jaar aantrekt. 
Adil Nabil vraagt zich af of dat ook onder jongerenwerk valt. 
De heer Van de Beek zegt dat preventiemedewerkers in Emergis daarmee bezig zijn. Er wordt samengewerkt 
met Indigo. 
 
PAUZE 
 
5. Voortgang N57 
Mevrouw De Graag vraagt waarom alle werkzaamheden tegelijk moeten gebeuren. 
Wethouder Van Klinken zegt dat dit op zich niet zo erg is. Daardoor is het verkeer makkelijker te verwerken 
op de Nieuwlandseweg. 
 
6. Stand van zaken Edelstenenbuurt 
De heer van de Beek zegt dat men er in bredere zin op allerlei manieren mee bezig is, zowel Woongoed als 
de gemeente. Het kan niet allemaal meteen. Er zitten ook rechtszaken bij. Er wordt gebruik gemaakt van 
ketenaanpak om de extra overlast in de wijk te bekijken. Er zijn al mensen die echt een laatste waarschuwing 
hebben gekregen.  
Mevrouw Jacobs zegt dat er tot op heden nog niet veel gebeurd is. Zij hoopt op een positieve afloop voor de 
bewoners. 
De heer Oreel vraagt wanneer de ondergrondse afvalopslag er komt. Ook vraagt hij of het ophalen van oud 
papier beter geregeld kan worden. 
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De heer Van de Beek zegt dat de ondergrondse afvalopslag pas op langere termijn komt in deze wijk. De 
kwestie van oud papier moet gemeld worden via het WOP. 
 
7.  Aanvragen wijktafelbudget. 
Zie agendapunt 2a. 
Mevrouw Van Vooren vraagt waar het geld naar toe gaat als het niet doorgaat. 
De heer Van de Beek zegt dat het wel door zal gaan, maar als dit niet doorgaat gaat het geld terug naar de 
gemeente. 
 
8. Wijkbeheergroepaangelegenheden 
Verkeerswerkgroep 
De heer Bastian zegt dat er veel onderwerpen zijn met betrekking tot de Schroeweg. De problemen liggen bij 
de aannemer. 
De voorzitter zegt dat door de aanleg van de voetgangersbrug het een puinhoop is. Dat zullen we even voor 
lief moeten nemen. 
De heer Bastian zegt dat in november het kruispunt Roosenburglaan, Goudend, Dauwendaelselaan 
aangepakt wordt. 
De heer Kempees vraagt wat het nut is van een paal midden in de weg op het kruispunt 
Segeerssingel/Buitenruststraat. 
De heer Van de Beek zegt dat het voorkomt dat mensen afsnijden. Mensen houden zich echter dikwijls niet 
aan de regels. Hij stelt voor om het door te geven aan de verkeerswerkgroep. 
De heer Van Dijk zegt dat die vluchtheuvel daar in eerste instantie niet lag. Fietsers moeten daar nu een 
buitenbocht nemen wat helaas weinig gebeurd. 
Mevrouw Bruijntjes zegt dat het levensgevaarlijk is. Die paal moet daar weg. 
De voorzitter zegt dat dat ook het voorstel is. 
 
Groengroep. 
De voorzitter zegt dat aan Groenbeheer de knelpunten zijn aangewezen. De suggesties worden 
meegenomen. Als men opmerkingen heeft over het groen, dan kan men dit op het WOP melden. 
Mevrouw Bruijntjes zegt dat het langs de koophuizen in de Buitenhovelaan perfect onderhouden wordt. Bij 
de huurhuizen aan de Buitenhove is het een puinhoop. 
De heer Van de Beek zegt dat er afspraken gemaakt zijn over het groenonderhoud. Dat zal afgestemd 
moeten worden tussen Woongoed en het Ingenieursbureau. 
De heer Osinga zegt dat hij van Woongoed een aanmoedigingsprijs heeft gekregen voor het groenbeheer. Er 
is een bedrag van € 1.000,- toegezegd. Als er dingen zijn om het groen op te peppen, dan dient u dit te 
melden bij Simon de Voogd van Woongoed. 
De voorzitter zegt dat het ook bij het WOP gemeld kan worden. 
 
9. Beantwoorden rondvraag. 
De heer Bastian zegt dat hij zich ernstig zorgen maakt over de bereikbaarheid van het nieuwbouwplan 
Westelijk Stationsgebied. Voor zover bekend komen er namelijk geen stoepen. Hij vraagt daar aandacht voor. 
Over de verkeersheuvel Segeerssingel zegt hij dat de verkeerswerkgroep daar al jaren mee bezig is. Het 
voorstel is om de Segeerssingel af te sluiten voor auto’s, al was het maar een proef. Verder vraagt hij 
aandacht voor de bereikbaarheid van het station waar je alleen via de Segeerssingel de zijkant kunt bereiken. 
De heer Hendrix vraagt of er voor de gerooide bomen in de Buitenhovelaan bomen terug komen. 
De voorzitter zegt dat dit nagevraagd zal worden. 
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De heer Kempees vraagt over de kruising Vrijlandstraat/Overloper of daar haaientanden gezet kunnen 
worden voor het verkeer van de Overloper. 
De voorzitter zegt dat er een voorrangsbord geplaatst wordt. Het verkeer op de Vrijlandstraat heeft voorrang 
op het verkeer uit de Overloper. 
De heer Kempees vraagt wanneer de WBG weer overleg heeft, omdat hij enkele onderwerpen aan wil 
dragen. 
De voorzitter zegt dat de WBG minder vaak overleg heeft. Wel de verkeerswerkgroep die medio januari weer 
overleg heeft. 
De heer Van Opstal vraagt of de collegeleden op de hoogte zijn van de verslagen van de wijktafel. De 
burgmeester wist niets van de problemen in het winkelcentrum Dauwendaele. 
Wethouder Van Klinken zegt dat de verslagen verspreid worden. 
Mevrouw Glas vraagt aandacht voor het afval wat bij de afvalcontainer bij het mortuarium aan de 
Buitenhovelaan gezet wordt. 
De heer Van de Beek zegt dat er bij de reiniging een projectteam is wat bezig is met deze problematiek. Men 
onderzoekt waar het afval vandaan komt en er worden mensen op aangesproken. Het is wel afhankelijk van 
de meldingen van de omwonenden. 
Een bewoner zegt dat, als je belt, er eerst iemand gaat kijken of het nodig is dat het weggehaald wordt. 
De heer Van de Beek zegt dat eerst iemand van handhaving gaat kijken en daarna wordt het door de 
reiniging opgehaald. 
Mevrouw Glas zegt dat er bij de parkeerplaatsen aan de Buitenhovelaan veel afval in de bosjes ligt soms ook 
vuilniszakken. 
De heer Van de Beek zegt dat 3 weken geleden met een aantal bewoners rondgekeken is. Er moet hier 
structureel iets aan gedaan worden. 
Mevrouw Glas zegt dat er in de Buitenhove bij 3 huizen aanhangwagens in de tuin staan. Zij heeft de 
huisnummers opgeschreven. 
De heer Van de Beek vraagt om die aan hem door te geven. 
Mevrouw Glas vraagt of nieuwe huurders verplicht kunnen worden om hun tuin bij te houden. 
De voorzitter zegt dit soort dingen te melden bij Woongoed. 
Mevrouw Boeije vraagt of de hondenpoepzakjes terug kunnen komen op het WOP 
De heer van de Beek dat hij dit zal bespreken met de WBG. Overigens zijn ze ook te koop in de 
dierenwinkels. 
De heer Van Opstal vraagt waarom de prospectus over het hondenpoepbeleid niet huis aan huis wordt 
verspreid. 
De heer Van de Beek zegt dat alle hondeneigenaren de prospectus hebben gehad. 
De heer De Bruijn zegt dat 2 jaar geleden gevraagd is om een drempel voor de uitgang van Buitenrust en 
betere verlichting daar. Hij zegt dat hij daar nog niets over gehoord heeft. Verder is aan de achterkant van 
Buitenrust bij het hek aan de Agaath de straat veel lager is waardoor bij regen veel water blijft staan. Hij vraagt 
of dit opgehoogd kan worden. Ook dit is al eerder aangekaart maar hij heeft er niet meer van vernomen. 
De heer Van de Beek zegt dat hij het na zal vragen en het hem zal laten weten. 
De heer Van der Linde zegt over de ontwikkeling van het Stationsgebied dat de gebruikers gaan parkeren op 
het P+R-terrein. Dit verkeer kan niet allemaal via de Segeerssingel afgevoerd worden. Hij vraagt wanneer de 
verkeerslichten aangepast worden zodat ze over de Schroeweg weg kunnen. 
De voorzitter zegt dat dit pas aan de orde is als de N57 gereed is. 
De heer Van der Linde zegt dat hij een brief van het Ingenieursbureau van 13 juni 2006 met als kenmerk 
2006/8308 heeft waarin staat dat dit na de aanpassing van de Schroebrug gerealiseerd zou worden. Rogier 
Groenewegen was de contactpersoon. 
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De heer Van de Beek zal het navragen. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de wethouder, de raadsleden en de overige aanwezigen voor hun positieve inbreng en 
sluit de vergadering om 22.35 uur. 
 

BBEESSLLUUIITTEENNLLIIJJSSTT  WWIIJJKKTTAAFFEELL  DDAAUUWWEENNDDAAEELLEE  
1 Speelveldje Grootmede/ 

Breedmede 
€ 1900,-is beschikbaar gesteld voor dit 
project van de jongeren. 

 

 
ACTIEPUNTENLIJST  WIJKTAFEL DAUWENDAELE 

Nr. Actiepunt Afhandeling door Bijzonderheden 
2008-32 Parkeren bij boksschool de Stads Ring Wijkmanager Zal het met de gemeente 

bespreken 
2008-33 Mogelijkheid bezien snelheidscontroles te 

houden aan de Buitenruststraat. 
Politie/gemeente/wijk
manager 
 

Er is een snelheidscontrole 
geweest. Er zijn geen 
overtredingen geconstateerd. 
Gekeken zal worden of er 
verkeersremmende maatregelen 
genomen kunnen worden. 

2008-34 
 

Problematiek: parkeren ouders van 
leerlingen achter Kriekenhof(pleintje). Met 
directeur school zal contact opgenomen 
worden; 
Bezien bezoek aan ouderavond om 
voorlichting parkeren te geven. 

Politie Er zijn geen nieuwe meldingen bij 
de politie binnengekomen. 

2008-36 Bij Woongoed nagaan welke grenzen 
gehanteerd worden bij overlast. 
 

Woongoed De heer Vaessen van Woongoed 
zal de vraag meenemen. 

2008-39 Bij eerstvolgende wijktafelvergadering 
resultaat SWOTanalyse agenderen. 
 

Wijkmanager In februari 2009 komen er ideeën 
hoe de aanpak eruit gaat zien. 

2008-40 Suggestie meenemen gemarkeerde 
fietspaden en –drempels voor en na de 
Buitenruststraat aanbrengen. 
 

Verkeerswerkgroep Dit moet nog besproken worden. 

2008-41 Contact opnemen met Taxibedrijf V.d. 
Meer, Vlissingen over parkeren c.q. als 
werkplaats gebruiken van de  
Robijnplaats. 

Wijkmanager De discussie is gaande.  

2008-42 Nagaan wat gezegd is omtrent 
woonaanvraag Edelstenenbuurt. 
 

Woongoed: 
Dhr. Vaessen 

De heer Vaessen zal deze vraag 
meenemen. 

2008-43 Trachten vaart te zetten c.q. aandacht 
geven aan toezeggingen, gedaan tijdens 

Wethouder  
H. van Klinken 

Er is aandacht voor gevraagd bij 
de afdelingshoofden. 
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de wijktafelvergaderingen.. 
2008-44 Tunneltje NS. Gemeente Er komt over ± 1 jaar een plan 

hiervoor  
2008-45 Meer surveilleren in de wijk. Politie Zal vragen hier meer aandacht 

aan te schenken. 
2008-46 Plaatsen nieuwe bomen op plaats 

gerooide bomen in Buitenhovelaan. 
Wijkmanager Dit zal nagevraagd worden. 

2008-47 Hondenpoepzakjes terug op het WOP Wijkmanager Zal dit met de WBG bespreken. 
2008-48 Drempel en verlichting bij uitgang 

Buitenrust (al eerder aangekaart). 
Wijkmanager Zal dit navragen. 

2008-49 Achterkant Buitenrust bij hek Agaath veel 
wateroverlast (al eerder aangekaart). 

Wijkmanager Zal dit navragen. 

2008-50 Aanpassen verkeerslichten aan nieuwe 
situatie Schroebrug en i.v.m. verkeer P+R-
terrein 

Wijkmanager Zal dit navragen. 
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