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Bakhuus nr 31

Wij hebben de groenstrook naast ons huis geadopteerd en onderhouden deze. 

Groenstrook wordt nu met 1 meter verlengd. Wij zouden graag dit extra stukje ook 

onderhouden en aangevuld willen hebben op de overeenkomst. Kan dat?

Ja dat kan. Prettig dat u deze strook onderhoud. Het is logisch dat het laatste stukje ook onder 

deze lopende overeenkomst valt. Wat ons betreft hoeven we de overeenkomst daar niet op aan 

te passen en is dat hierbij afgesproken.

Bakhuus

Wie onderhoud de strook gras / groen tussen Bakhuus en het nu door te trekken fietspad? 

Hoe vaak wordt het onderhouden?

Deze grasstrook is deels in eigendom en beheer bij de gemeente. De grasstrook ter hoogte van 

en dus ook langs de waterschapssloot is eigendom en beheer bij het Waterschap WDOD. De 

gemeentelijke berm wordt vergelijkbaar onderhouden met de overige grasstroken en bermen in 

de wijk. Deels wordt deze 1 keer per jaar gemaaid en de overige delen 2 keer jaar. De eerste 

meter grasstrook langs wandel- en fietspaden worden als een gazon beheerd, in het 

groeiseizoen gemiddeld 1 keer per week.

Bakhuus Waar moeten wij onze containers neerzetten? We zitten nu aan een doodlopend stukje 

waar de afvalophaal niet kan komen  omdat Roosdom nog een deel van de weg waar 

gewerkt wordt in de hekken heeft staan.

Als u uw container in de achterliggende straat plaatst dan kan de vuilophaal deze ophalen. Wij 

gaan in overleg met Roosdom om te kijken hoe lang het nog nodig is om de straat tussen af te 

hekken. Op dit moment is het afhekken nog gewenst zodat de mensen van Roosdom veilig hun 

werk kunnen doen en er zo ook veiligheidsconflicten ontstaan tussen het materieel van 

Roosdom en mensen die over de weg lopen of fietsen.

Bakhuus Op het gras aan de Koestraat staat nog een grote partij stenen. Wat gaat er met deze 

stenen gebeuren?

Dit betreft nieuwe stenen die gebruikt worden bij het woonrijpmaken van fase 2 (vanaf maart / 

april 2018) en eventueel fase 4

Bakhuus Als je de Bakhuus in rijd vanaf zijde Koestraat dan staat er nu een bord verboden in te 

rijden. Vreemd want het is een doodlopend stukje weg. 

We gaan dit bekijken. Waarschijnlijk is dit een bord dat Roosdom geplaatst heeft en weg kan / 

aangepast moet worden. 

Bakhuus Is het mogelijk om nu al de stoepen aan te brengen. Het is nu een enorme modderbende We willen schade aan stoepen voorkomen op het moment dat de tuinen door bewoners 

worden aangelegd. Daarnaast maakt het aanbrengen van de stoepen onderdeel uit van een 

groter contract dat we binnenkort gaan aanbesteden. We willen meerdere aannemers de kans 

geven om een goede aanbieding te doen. Een dergelijke aanbestedingsprocedure kent een 

vaste procedure qua tijd zodat een aannemer ook vragen kan stellen en tijd heeft om een 

aanbieding te maken Daarna moet de aannemer het werk nog voorbereiden. We verwachten 

dat de aannemer in maart / april 2018 kan starten met de werkzaamheden, eerder gaat niet. 

Daarnaast willen we pas starten als de andere woningen aan Bakhuus klaar zijn en/of vrijwel 

klaar zijn.Om de huidige situatie te verbeteren gaat aannemer van Lenthe een kolk / kolken 

bijplaatsen om het water van de weg te krijgen en zorgt Roosdom dat de straat wordt 

aangeveegd. Beiden hebben aangegeven / streven er naar dit voor de kerst uit te voeren.

Bakhuus Misschien helpt het om in de tijdelijke situatie de bermen iets af te vlakken zodat de 

modder niet meer op straat loopt maar in de berm blijft

Als de kolken zijn geplaatst en de straat schoongemaakt verwachten we dat de situatie sterk 

verbeterd is. Mocht dat niet zo zijn zullen we in januari bekijken of aanvullende maatregelen 

(zoals bermen verlagen) kan helpen.

Bakhuus Is het mogelijk bij Bakhuus 57/65 (rijwoningen) extra parkeerplaatsen in de berm te maken Als er enkele auto's op de straat parkeren op deze plek blijft er voldoende ruimte over voor 

verkeer en hulpdiensten om te passeren.



Bakhuus Komt er nog meer groen? We hebben er nu voor gekozen om voor de woningen parkeerplaatsen te maken. Ook omdat er 

aan de overkant veel groen is en voortuinen ook vaak groen worden. Het is wel mogelijk dat we 

bijvoorbeeld 3 parkeerplekken opheffen en die inrichten met groen. Alle aanwezigen hebben 

een voorkeur voor aanleggen van parkeerplekken als op tekening

Plattenberg Ik moet nu best een stukje lopen om mijn afval weg te brengen. Komen er nog 

meer ondergrondse containers in de wijk?

Er zijn geen extra containers gepland in de wijk. Voor de volgende fase 3 (nu nog gras) wordt dit 

nog onderzocht.

Plattenberg Het straatnaambordje "Plattenberg" staat recht tegenover mijn keukenraam. 

Ik zou het fijn vinden als het 2 meter kan opschuiven richting het kruispunt

We bekijken de situatie. Als dit kan en gewenst is nemen we dit mee als opdracht aan de 

aannemer die de straat gaat aanleggen.
Plattenberg Hoe wordt het stuk tegenover plattenberg in de bocht in de hoek waar nu nog een depot is 

straks afgewerkt. Wordt dit ook gras en/of komen er nog meer bomen?

Dit wordt gras net als de rest van het veld

Plattenberg

Plattenberg zuid de trottoirbanden van de stoep zijn deels kapot en de tegels rondom de 

lichtmast zijn niet netjes terug gelegd

We gaan dit bekijken en zo nodig als herstelactie opnemen in het contract dat we gaan sluiten 

met de aannemer die de weg gaat aanleggen

Plattenberg Niet alle mensen hebben een uitnodiging gehad wanneer is er nog zo'n avond. We hebben de uitnodigingen van de post terug gekregen omdat de adressen niet bekend waren 

nog. Ik heb de uitnodigingen zelf rond gebracht in het donker en omdat er nog niet overal 

nummers zijn heb ik de nummers blijkbaar niet goed gehad. Excuses daar voor.  Fijn dat de 

tekening via de buurtapp gedeelt is. We plaatsen de tekening en deze nota op.

Plattenberg Ik zou het mooi vinden als er fitnesapparaten geplaatst worden in het gras 

zodat je buiten kan sporten

Op dit moment zit het niet in de planning. Als u een concreet voorstel heeft waarvoor in de 

buurt draagvlak bestaat en waarvoor ook een deel van de financiering rond is kan de gemeente 

daar mogelijk aan bijdragen.  Dit heeft er ook mee te maken dat er in het dorp veel 

mogelijkheden zijn om te sporten en dergelijke voorzieningen kostbaar zijn Naast aanleg ook 

onderhoud. Dat is de reden dat we als gemeente hierin geen initiatief nemen.  Een bijdrage / 

ondersteuning  van de gemeente kan echt en doen we graag  als het een breder initiatief is uit 

de buurt.

Plattenberg Een buurtbewoner gaf aan dat er wel veel wind staat over de groenstrook Daar kunnen we niet zo veel aan doen. Er worden nog wel een aantal bomen geplant aan de 

overzijde van het water maar dat is wat noordelijker dan de brede groenstrook waar het nu om 

gaat. Het plan is om deze strook open te houden omdat dit de zichtlijn is richting de kerk in 

Boerhaar.


