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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt
d.d. 10 november 2021
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn een aantal nieuwe gezichten in de vergadering, iedereen stelt
zich kort voor.
Mededelingen
- Wijkradenconferentie. In de conferentie was ook een onderzoeker aanwezig die toelichting gaf
over de kracht van wijkraden. Deze kracht ligt binnen de samenhang van burger tot burger en niet
zozeer de relatie van burger tot gemeente. Daarnaast zijn er twee informatieve sessies geweest:
o totstandkoming besluitvorming inclusief participatie traject
o marketing wijkraad
- Dinsdag 16 november staat een overleg gepland tussen de directeur van de Koningin Emmaschool,
handhaving en de voorzitter van de wijkraad.
2. Vaststellen agenda
Het thema van vanavond is verkeersveiligheid in de wijk. Uitgenodigd waren Ronald Kales en de werkgroep
leden van de werkgroep “verkeersveiligheid”. Helaas konden deze genodigden op het laatste moment niet
aanwezig zijn. Gezien de ingebelde bezoekers zal het agendapunt wel behandeld worden. De vanavond
ingebrachte punten worden meegenomen in de volgende vergadering, waarbij de wijkagent nogmaals
wordt uitgenodigd. Agenda is verder akkoord.
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post
- Mooi door Noord vergadering zou vandaag plaatsvinden maar is helaas door de gemeente afgezegd
vanwege de oplopende besmettingen
- Verslag presentatie Zonneweide Schoteroog participatie bijeenkomst
- Vergroeningsplan
- Verantwoording Wijkraad subsidie 2021
- Rapport verkeersveiligheid 2020, deze is publiekelijk inzichtelijk via deze link
- Overzicht aanvragen Leefbaarheid en initiatieven budget 2021
- Bestemmingsplan Fietsznfabriek is beschikbaar gesteld ter inzage
- Aantal openstaande punten kruising JGK en Rijksstraatweg opnieuw binnengekomen
4. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Actienummer*
2021031004
2021051204
2021051206
2021090901
2021090902
2021101301

Actiepunt
De voorzitter legt vraag gedeelde auto’s
neer bij Pleio: is de gemeente op de hoogte,
wat is het plan hierachter?
Wijkcontract Bosch & Vaart volgen

Status
Lopend

Opmerkingen

Lopend

Facebook Campagne starten om meer leden
te werven voor vergroten bereik
Vraag laadpalen beleid Pleio
Laadpalen op agenda vergadering okt
Delen informatie wandelroute week van de
eenzaamheid op Socials

Lopend

eventueel kijken of wijkcontract ook
iets voor onze wijk is.
Er wordt geopperd voor andere social
media kanalen, eventueel Instagram.

Lopend
Gereed
Lopend
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2021101302
2021101303
2021101304
2021101305

Aandacht besteden in de Wijkkrant
“leefbaarheid in onze wijk” over
(on)bereikbaarheid stoepen
Smiley plaatsing concreet maken via
gebiedsverbinder
Thema Gemeenteraadsverkiezingen op
agenda zetten tot en met maart 2022
Voorbeeld groenplan opvragen

Lopend

Wijkkrant februari

Gereed

Smiley zou binnen nu en een week
geplaatst moeten worden

Lopend
Lopend

Opportuun in het voorjaar 2022

5. Verkeersveiligheid in de wijk
De aanwezigen worden gevraagd hun bevindingen en ervaringen met ons te delen.
Zwaluwstraat – overlast op de kruising met de drempel vanwege hardrijders, maar ook veel overlast van
foutparkeerders op de hoeken van de straat. Aanvraag gedaan voor paaltjes op de hoek via handhaving.
Inmiddels zijn er meerdere meldingen gemaakt welke door verschillende personen binnen de gemeente
wordt/is behandeld. Vanuit de bewoner kan op dit moment geen actie meer worden ondernomen. De
secretaris pakt dit verder op. Meldingsnummers worden doorgeven zodat de secretaris hier naar kan
refereren. Dit punt zal op Pleio vermeld worden.
Eenrichtingsverkeer gewenst op de Zwaluwstraat. Dit is een aantal jaar geleden geïnventariseerd maar
niet verder opgepakt. Meerdere ingebelde personen staan positief tegen het inrichten van de
Zwaluwstraat als eenrichtingsverkeer. De voorzitter zal dit onderwerp nogmaals aankaarten en het op
Pleio vermelden.
Loszittende stoeptegels in het bijzonder na de werkzaamheden van de glasvezel, zijn ook een groot
probleem. Het is echter niet duidelijk wie hierop aangesproken kan worden. Een bewoner geeft aan dat
de KPN alleen verantwoordelijk is voor de aansluiting en dat het glasvezel netwerk door een andere firma
wordt aangelegd. De secretaris zoekt uit waar de klachten gemeld dienen te worden, zodat ze opgepakt
worden.
Zorgen om JGK, stuk tussen Vondelweg en Rijksstraatweg. Aantal ongelukken geweest. Naar aanleiding
van metingen is de gemiddelde snelheid op 52 km/uur geconstateerd. Vraag is of deze metingen
representatief zijn gezien de momenten waarop deze metingen hebben plaatsgevonden (o.a. dichte mist,
zomervakantie). De voorzitter adviseert om de bevindingen in ieder geval te delen met de werkgroep
“Verkeersveiligheid”.
Eksterlaan is een 30 km weg, echter er wordt veel harder gereden. Het is een weg die uitnodigt om harder
op te rijden. De voorzitter geeft aan dat deze weg een “grijze weg” is, waardoor hardrijders tot 50 km/uur
niet beboet worden. Het zou fijn zijn om een veilige oversteek te creëren door bijvoorbeeld een zebrapad
of verkeerslicht te plaatsen. De voorzitter vraagt mogelijkheden op.
Voorrangssituaties Eksterlaan zijn niet altijd duidelijk. Soms wel rechts voorrang, soms niet. Zorgt voor
onduidelijke en onveilige situaties.
Aan ieder die inbreng heeft geleverd wordt gevraagd om nogmaals aan te sluiten in december. Het is
duidelijk dat de verkeersveiligheid een zorg is onder bewoners.
6. Gemeenteraadsverkiezingen: wat speelt er in onze wijk?
16 Maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De WR wil Onderwerpen/thema’s verzamelen vanuit de
wijk komende periode. Dit zal een terugkerend punt op de agenda blijven.

WIJKRAAD DIETSVELD/VOGELBUURT
Correspondentieadres:
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

7. Rondvraag
Een bewoner vraagt hoe de aankondigingen van de vergadering verloopt. Aangegeven dat mogelijkheid is
om op de mail lijst opgenomen te worden.
Tip voor schade bij werkzaamheden glasvezel: KPN is voor de aansluiting en het glasvezel netwerk wordt
door een aparte firma aangelegd. Daar heeft KPN niets mee te maken
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 8 december 2021 om 20.00 uur.
Actienummer*
2021031004
2021051204
2021051206
2021090901
2021101301
2021101302
2021101304
2021101305
2021111001
2021111002
2021111003
2021111004

Actiepunt
De voorzitter legt vraag gedeelde auto’s
neer bij Pleio: is de gemeente op de hoogte,
wat is het plan hierachter?
Wijkcontract Bosch & Vaart volgen

Status
Lopend

Opmerkingen

Lopend

Facebook Campagne starten om meer leden
te werven voor vergroten bereik
Vraag laadpalen beleid Pleio
Delen informatie wandelroute week van de
eenzaamheid op Socials
Aandacht besteden in de Wijkkrant
“leefbaarheid in onze wijk” over
(on)bereikbaarheid stoepen
Thema Gemeenteraadsverkiezingen op
agenda zetten tot en met maart 2022
Voorbeeld groenplan opvragen
Mogelijkheden paaltjes hoek Zwaluwstraat
nav aanvraag bewoner
Mogelijkheden/status eenrichtingsverkeer
Zwaluwstraat
Aanspreekpunt bij schade nav
werkzaamheden glasvezel? Gemeente, KPN,
uitbestedend bedrijf?
Mogelijkheden veilige oversteek Eksterlaan
(verkeerslichten/zebrapad)

Lopend

eventueel kijken of wijkcontract ook
iets voor onze wijk is.
Er wordt geopperd voor andere social
media kanalen, eventueel Instagram.

Lopend
Lopend
Lopend

er is nog geen datum geprikt voor de
wandelroute
Wijkkrant februari

Lopend
Lopend
Nieuw

Opportuun in het voorjaar 2022

Nieuw
Nieuw
Nieuw

*Actienummer bestaat uit datum vergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx)

