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Onderwerp  Actie  Planning 
Klachten 
Molenweg/Nieuweweg 

De gemeente zal de politie op 
de hoogte brengen van de 
klachten en vragen om 
maatregelen 

Uitgevoerd (snelheidsmetingen) 

Functie glasbakken Het gebruik van de glasbakken 
gaat de gemeente monitoren. 
Als blijkt dat het gebruik echt 
verminderd is, kunnen de 
glasbakken/kan de glasbak aan 
het eind van de contractsperiode 
weggehaald worden.  

De glasbakken worden nog wel 
zodanig gebruikt dat het zinvol 
is deze te handhaven.  
Het is wel iets dat de aandacht 
van de gemeente blijft houden.   
 

Scheefstaande lichtmasten 
Molenweg/Nieuweweg 

Dit punt is door de gemeente 
doorgegeven aan Essent. De 
lichtmasten zijn in hun beheer.  

Is uitgevoerd 

Er wordt gevraagd of er 
onderhoud kan worden 
gepleegd (maaien/snoeien) aan 
het stuk voor Boer Arend 
(Oudeweg/’t Pad). Dit wordt 
erg smal.  

Door de gemeente wordt 
uitgezocht of hier onderhoud 
kan worden gepleegd. Als dit 
kan, dan wordt er onderhoud 
gepleegd door de gemeente.  

In het voorjaar van 2010 bekijkt 
de gemeente wat ze aan het pad 
gaat doen. Dit is iets meer dan 
het reguliere jaarlijkse 
onderhoud aan de beplanting 
e.d. Op meer plaatsen wordt de 
strook schelpen steeds smaller.  

Zebrapad bij de Vrijborg Dit punt wordt door de 
gemeente besproken in de 
verkeerswerkgroep met onder 
andere politie.  

Een zebrapad op deze plaats is, 
gezien de intensiteit van het 
verkeer en het gebruik dat van 
het zebrapad gemaakt zou 
worden, niet wenselijk. Een 
zebrapad is ook niet bedoeld om 
de snelheid uit het verkeer te 
halen, maar om het oversteken 
van de voetgangers veiliger te 
maken.  

Is op het veldje 
Maalstoel/Reling mogelijkheid 
tot herbeplanting? 

Dat wordt geregeld  Tijdens het voorjaar in 2010 
worden de nieuwe bomen 
gepland. 

Benummering Oudeweg: is het 
een optie om paaltjes te plaatsen 
voor de nummering van deze 
weg? Voorbeeld is de 
benummering in de gemeente 
Leek. 

De gemeente zoekt uit wat 
hiervoor de mogelijkheden zijn.  
 

Wordt meegenomen in 
‘Dwarsdiep EHS Project’. 

Onderhoud speeltuin. Wanneer 
wordt hier weer wat aan 
gedaan? 

Gemeente zoekt dit uit en pleegt 
zonodig onderhoud.  

Het maaien en het onderhoud 
van de beplanting gebeurt 
regelmatig, dit is wat de 
gemeente betreft op voldoende 
niveau. In Nuis is 1 beschadigd 
speeltoestel verwijderd. Er is 
momenteel geen geld 
beschikbaar om direct een 
nieuw toestel te plaatsen.   

Mogelijkheid plattegrond bij 
binnenkomst Nuis/Niebert, bij 
parkeerplaats kerk.  

Gemeente zoekt uit of dit 
mogelijk is. 

Wordt meegenomen in 
‘Dwarsdiep EHS Project’. 



Uitzoeken welk asfalt op de 
Nieuweweg komt 

Gemeente zoekt dit uit en geeft 
het door aan Plaatselijk Belang 

Dit is ondertussen doorgegeven.  

Uitzoeken of er iets gedaan 
wordt aan de situatie van de 
Coenderslaan, ook met 
betrekking tot de 
rioleringsproblemen 

De gemeente informeert 
hiernaar en geeft dit door aan 
Plaatselijk Belang 

Op dit punt is er (nog) niets 
gewijzigd. Zodra er meer 
bekend is, volgt informatie. 
 

Rotonde Niebert De rotonde wordt vaak kapot 
gereden, is aan de kleine kant.  
Er is overleg met de gemeente 
Leek over een aanpassing in de 
rotonde. Het gaat om de 
verbetering van de noordelijke 
aansluiting. De aanpassing moet 
uitgevoerd worden op grond 
van de gemeente Leek. In het 
tracé zitten veel kabels en 
leidingen.  

Het verbeteren van de 
aansluiting van de 
Boerakkerweg op de rotonde 
kost +/- € 50.000,- . Hiervan 
betalen beide gemeentes de 
helft.  
 

Situatie carpoolplaats Niebert Er zijn veel klachten over de 
carpoolplaats in Niebert. Er 
wordt een plan ontwikkeld voor 
de uitbreiding van de 
carpoolplaats, waar ook licht in 
mee wordt genomen. De 
subsidie hiervoor is toegezegd 
door de provincie. Het wachten 
is op Rijkswaterstaat over de 
overdracht van de grond. 
Uitbreiding vindt plaats buiten 
het viaduct. De effecten van 
deze eventuele uitbreiding 
blijven echter onzeker.  

In het voorjaar van 2010 gaan 
we starten met de 
voorbereiding. In het plan wordt 
naast de uitbreiding ook 
gekeken naar het verbeteren van 
de sociale veiligheid.  
 

 


