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Nr.
1.

Onderwerp
Afvalbak speelveld De Nes

2.

Bomen verwijderen bij De
Nes 7

3.

Snoeien bij hoek De Nes

4.

Groenvak tegenover De

Wijkvereniging De Middelsee (wijken Eekwerd I + II en Altenburg)
Woensdag 22 mei 2013 om 19.30 uur
Startpunt is De Nes 2 te Bolsward
Bestuur wijkvereniging De Middelsee, ambtenaren Selena Ypma (wijkencoördinator), Tom Onderwater,
Evert Westerhof, Durk Weidenaar, Sietse Piet Hellinga (alle 4 team Onderhoud en Beheer) en Otto
Tadema (Boa)
/

Toelichting
Bij alle speelvelden in de wijk staat een
afvalbak, behalve hier. Verzoek van de WV
om hier ook een te plaatsen.
Bewoners van De Nes 1,3,5,7 en It Rak
7,9 en 11 willen graag dat de 4 bomen
naast het huis De Nes 7 aan de
Eekwerdlaan worden verwijderd. Bomen
zijn te groot, zorgen voor overlast door
bladverlies en nemen veel zonlicht weg.
Bomen staan erg dicht op elkaar. Punt is
vorig jaar ook aangevraagd, maar had
vanwege andere werkzaamheden in
Bolsward weinig prioriteit.
Tegenover De Nes 3 is gesnoeid. Het ziet
er nu niet meer netjes uit. De stobben
zitten nog in de grond. Deze graag
verwijderen.
Voor veel schoolgaande kinderen is het

Afspraken
Evert Westerhof pakt dit punt op
en overlegt ook met team
Reiniging.
In overleg met team Beheer en
Onderhoud een planning maken
voor het kappen van de bomen.
Gelet op overige werkzaamheden
in Bolsward zal dit waarschijnlijk
gefaseerd plaatsvinden.

Evert Westerhof pakt dit punt op.

De snoeiwerkzaamheden staan al

Procesbewaking

Him 26,28 en 30

5.

6.

7.

8.

9.

groen aan de hoge kant. Daardoor niet
meer overzichtelijk en ontstaan er
gevaarlijke situaties.

op de winterplanning. Optie is ook
om de struiken eruit te halen en
gras te zaaien. WV overlegt dit
met de omwonenden en koppelt
terug naar Selena Ypma.
Containers voor
Bewoners van Sparrenburg 7 hebben
Voor Sparrenburg 7 is geen
Sparrenburg 7
aangegeven dat de grijpers van de
officiële container verzamelplaats.
vuilnisauto regelmatig in hun heg grijpen
Ongeveer 50 m naar rechts en 50
en dat de containers soms half in de heg
m naar links liggen wel tegels in
worden teruggeplaatst. Er is inmiddels een de straat die aangeven dat daar
nieuwe heg geplaatst. Bewoners trekken
een verzamelplaats voor
regelmatig de containers verder de weg op containers is. Het is niet de
om de heg te sparen.
bedoeling dat bewoners hun
container voor Sparrenburg 7
neerzetten.
Verkeersbord Friezenburg Bij de hoek Friezenburg 151 hangen de
Team Ondersteuning zorgt eerste Is uitgevoerd, juni
151
verkeersborden er scheef bij. Ook is een
week juni voor vervanging en het 2013
bord kapot. Graag dit vervangen.
recht hangen van de borden.
Bomen achter de percelen Langs het fietspad achter de woningen bij Een aantal bomen zijn gemarkeerd
Eekwerdlaan 20 t/m 34
de Eekwerdlaan staan grote bomen.
met een witte stip. Deze bomen
Takken hangen over de erfscheidingen,
worden in het najaar/winter
ontnemen veel zonlicht en laten veel
gekapt.
rommel achter. Meerdere bewoners
hebben bij de gemeente gevraagd of deze
bomen verwijderd kunnen worden.
Bomenrij in De Bunders
De bomenrij in De Bunders (vanaf de
De bomen zien er niet meer al te
Eekwerdlaan) staat er al enkele jaren
best uit, maar ze zijn niet allemaal
slecht bij.
even slecht. Ze staan erg dicht op
elkaar. De slechtste bomen
verwijderen, anderen voorlopig
laten staan. Gelet op de
bouwplannen onder punt 9 is het
wenselijk om te zijner tijd een
totaal plan te maken voor de
gehele (groen)inrichting.
Bouwterrein bij De Greiden Bouwterrein ziet er niet uit. Waarschijnlijk Gemeente is in gesprek met
en De Bunders
blijft het de komende jaren onbebouwd.
project ontwikkelaar om

Kan het terrein wat afgevlakt worden en
ingezaaid worden met gras. Dan oogt het
netter en kunnen kinderen er spelen.

10.

Loslopende honden bij De
Râne

11.

Wateroverlast langs De
Râne

12.

Inloopplaats langs De
Râne bij de
Leeuwardervaart

13.

Betonpalen langs De Râne

14.

Palen bij De Pôle

starterswoningen te realiseren op
deze locatie. Inzet vanuit de
gemeente is om over een jaar te
starten met bouwen. Daarom
wordt in eerste instantie het
terrein niet afgevlakt en ingezaaid
met gras.
Veel mensen laten hun honden loslopen bij De laatste maanden wordt er in
fietspad De Râne. Graag hier strenger op
Bolsward al veel meer
controleren.
gecontroleerd op loslopende
honden en hondenpoep.
Gemeente gaat hier mee door,
maar de problemen worden pas
minder wanneer mensen hun
gedrag gaan aanpassen. Wellicht
kan de WV in haar nieuwsbrief de
bewoners weer eens wijzen op
hun eigen gedrag en
verantwoordelijkheid.
Er is wateroverlast op het grasveld langs
Tussen de woningen en het
fietspad De Râne ter hoogte van De
fietspad zit een kuil in het gras
Terpen.
waardoor er water blijft staan. We
zullen kijken wat we hier aan
kunnen doen, maar dit punt heeft
momenteel weinig prioriteit.
Is het mogelijk om een inloopplaats langs
Dit is geen officiële zwemplaats. Er
De Râne te realiseren voor de zwemmende wordt geen inloopplaats gemaakt,
jeugd in de Leeuwardervaart.
want daarmee suggereer je dat
het een officiële zwemplaats is en
moet je ook aan alle
(veiligheids)eisen voldoen.
Langs het water staan 2 betonpalen van
Betreft markering voor riolering.
ruim een meter hoog. Aan de overkant
staan ze ook. Wat is hun functie en kan dit
ook anders?
Er zijn bij de aanplant van nieuwe bomen
De palen zullen door team Beheer
een aantal bomen gesneuveld. Graag
en Onderhoud worden verwijderd.

15.

16.

17.

18.

Gras bij De Pôle

herplanten of anders de palen weghalen.
Is het onderhoud van het gras tegen de
tuinen aan voor de bewoners of voor de
gemeente?

Gemeente is verantwoordelijk. Het
is voor de maaimachine echter
niet mogelijk om alle randen mee
te nemen. Gemeente wil niet de
eigendommen van bewoners
beschadigen. Regelmatig worden
de randen handmatig gemaaid.
Bewoners mogen ook zelf de
randen bijhouden. Dit gebeurt ook
al op veel plekken.
Lantaarnpaal bij brugje De De lantaarnpaal bij brugje De Molendraai
Omdat we bij daglicht de schouw
Molendraai
geeft 80% van de tijd geen licht. Dit is niet hebben gedaan is het ons niet
handig zo dicht bij het water.
duidelijk geworden welke
lantaarnpaal er nu precies bedoeld
wordt. Op elke lantaarnpaal staat
een nummer. Op de gemeentelijke
website is een apart meldingsformulier voor kapotte
lantaarnpalen. Door het nummer
in te vullen weten wij precies om
welke paal het gaat en kunnen we
acties uit zetten bij de bedrijven
die het onderhoud doen. Gebruik
maken van het meldingsformulier
gaat sneller dan wachten op een
schouw. Iedereen kan dit
formulier invullen.
Hangplek voor ouderen bij Aan de overkant van het water is een
Vanuit de wijken Centrum en
de Sint Jansbrug
hangplek voor ouderen bij de Sint
Noord I krijgen we positieve
Jansbrug. Er wordt weinig gebruik van
geluiden te horen over de
gemaakt door ouderen wel steeds meer
hangplek voor ouderen.
door jongeren op zaterdagnacht die voor
Handhaving en politie gevraagd
overlast zorgen. Hokje staat in een andere deze locatie ook eens mee te
buurt, maar we hebben er wel last van.
nemen op zaterdagavond/nacht
Overlast door grasmaaier
Aan het eind van de Werkmansbloei is een Tom Onderwater neemt dit punt
in de Werkmansbloei
stukje gemeentegroen. De rest van het
op met Empatec.

19.

20.

21.

22.

Kabelbaan bij de Fjilden

gras (langs het water) is tuin van de
bewoners zelf en wordt ook door de
bewoners zelf onderhouden. Verzoek aan
de bestuurder van de grasmaaier om
rustiger te rijden als hij langs de huizen
van de Werkmansbloei rijdt of een andere
route te nemen achter de huizen langs.
Kan de kabelbaan aangespannen worden
of nog beter dat een kant verhoogd wordt.
Nu blijf je altijd in het midden hangen.

Vraag is uitgezet bij de
keurmeester speeltoestellen.
Reactie wordt teruggekoppeld
naar de WV
Betonplaat bij de Fjilden,
Bij de Fjilden ligt nog de betonplaat waar
Het realiseren van een jeu de
Nieuwe bestemming
vroeger de halfpipe heeft gestaan. We
boule baan op de betonplaat is
beseffen dat weghalen kostbaar is, kan de niet mogelijk. Het funderingsbed
betonplaat misschien de functie van jeu de van een jeu de boule baan vraagt
boule baan krijgen door er zandbakken op om een goede waterafvoer. Door
te plaatsen?
het beton is dat hier niet mogelijk.
Wellicht is het een idee als de WV
in haar nieuwsbrief bewoners
oproept om mee te denken voor
een nieuwe bestemming voor de
betonplaat.
Betonplaat bij de Fjilden,
Tijdens de schouw is geconstateerd dat er Toezicht en politie gevraagd deze
glas
veel gebroken glas op de betonplaat lag.
locatie vooral in de avonduren
Glas van voornamelijk bierflesjes.
mee te nemen in hun
controlerondes.
Oversteek Eekwerdlaan ter De Eekwerdlaan valt onder de 30km zone. Verzoek om duidelijkheid en
hoogte van Huylckenstein Er wordt hier echter veel harder gereden.
eventueel aanpassing neergelegd
Ter hoogte van Huylckenstein moeten
bij team Verkeer. Terugkoppeling
fietsers de rijbaan opdraaien. Het is voor
loopt via de WV
zowel fietsers als auto’s niet duidelijk of je
als fietser voorrang hebt. Graag de situatie Punt is nog in onderzoek.
verduidelijken met een verkeersbord of
haaientanden. Of het fietspad een stukje
verleggen zodat het opdraaien op de
rijbaan soepeler verloopt.
Ook is het niet duidelijk als je als auto

23.

Vissteiger naast
Huylckenstein

24.

Op- en afritten bij stoepen
De Drift

25.

Algemene constatering,
overhangend groen

vanaf Huylckenstein komt wie er voorrang
heeft. Is dit een gelijkwaardig kruispunt of
wordt dit als een uitrit gezien. Ook hier
geldt graag duidelijker aangeven met een
verkeersbord of haaientanden. Is een
zebrapad een optie om de snelheid uit het
verkeer te halen en de veiligheid te
vergroten? We weten dat dit niet
gebruikelijk is in een 30km zone, maar er
zijn meerdere voorbeelden in Bolsward
waar wel een zebrapad ligt in een 30km
zone.
De planken liggen met teveel tussenruimte
en in de verkeerde richting op de steiger.
Hierdoor kan een iemand in een rolstoel
geen gebruik maken van de vissteiger.
Veel bewoners van het naastgelegen
Huylckenstein zitten in een rolstoel. Zij
kunnen nu geen gebruik maken van de
vissteiger. Kan de vissteiger rolstoel
vriendelijk aangepast worden?
Tijdens de schouw geconstateerd dat
vlakbij de vissteiger een stukje hek
afgebroken is waardoor fietsers nu door
het gras gaan.
Aan de zuidzijde van speeltuin De Drift
missen bij 2 stoepen de op- en afritten
terwijl deze oversteekplaats veel wordt
gebruikt ivm nabij gelegen school. Dit is
ook de enige plek in de wijk waar ze
ontbreken.
Tijdens de schouw is geconstateerd dat op
diverse plekken in de wijk
heggen/struiken/etc van particulieren tot
ver over de openbare stoep/straat hangen
waardoor deze minder toegankelijk
worden. Dit is niet toegestaan.

Team Beheer en Onderhoud zoekt
uit welke maatregel geschikt is om
dit punt te verhelpen en of hier
budget voor is.
Team Beheer en Onderhoud
verlengt het hekje met een nieuwe
plank.

Vraag uitgezet bij team Openbare
Werken. Terugkoppeling loopt via
de WV.

Gemeente verzoekt de bewoners
in de wijk meer alert te zijn op
overhangend groen om de
openbare ruimte goed toegankelijk
te houden voor iedereen!

De meeste van bovengenoemde punten zijn door de bewoners van de wijken doorgegeven aan de wijkvereniging. Wij waarderen het zeer dat de
bewoners meedenken om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Veel punten kunnen echter prima gemeld worden op de website van de
gemeente (www.gemeentesudwestfryslan.nl) onder het kopje ‘gemeenteloket’. Indien u vervolgens klikt op de rubriek ‘klachten en meldingen’
vindt u diverse meldingsformulieren. Hierbij kunt u denken aan melding over onderhoud van de openbare ruimte, straatverlichting en overlast.
Voordeel van dit systeem is dat de bewoners niet hoeven te wachten tot de volgende wijkschouw, maar dat zij zelf de klachten/meldingen kunnen
invoeren. Op deze manier kunnen de meldingen en klachten sneller behandeld en verholpen worden.
Wilt u graag mondeling een melding doorgeven dan kunt u bellen met de gemeente op nummer (0515) 48 9000.
Meldingen over overlast kunnen behalve via de website ook worden doorgegeven via telefoonnummer (0515) 48 4541.

