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Verslag Openbare Fractievergadering dd. 26-02 2016 in Cultuurschuur
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Aanwezig:
Inspreker: Ger Meester (Bakker Veegservice)..
Raadsleden: Piet Dijkstra (PD), Pim de Herder (PdH), Jeff Leever (JL tot 1500 uur)
Peter C. Meijer (PCM), Jan Muntjewerf (JM), Jip Pankras (JP).
Bestuur: Hans Geel (HG), Wilco de Groot (WdG);
Denktank: Co Kamst (CK), Otto Klink (OKl)
Belangstellende: Piet Bruijstens (PBr);

1., Opening door JP.
2. Verslag 23-01 vastgesteld.
3 Mededelingen
*) Biodiversiteit: kort verslag van de avond op 24-02. Goede opkomst. Onderwerp
opnemen in verkiezingsprogramma ter uitwerking.
HG dringt er op aan juist dit onderdeel te benutten om de burger te betrekken. Zorg
dat er een kader stellende opdracht komt. Laat het tijdig agenderen.
4. Inspreker: Ger Meester uit Slootdorp. Hij geeft een overzicht van zijn onderneming
vanaf 2013. Adviezen van mevr. Huitema; handhaving door de BOA.
Alleen de raad kan deze ondernemer nog helpen. JP gaat ook de andere kant horen
en vervolgens bespreken wat er mogelijk is. Advies: schrijf komende week ik voor de
volgende veegopdracht.
5. Raadsagenda
Voor de watersportverenigingen hoeft er geen beweegbare brug te komen.
D66 heeft een TVraag gesteld. Deze zal voor ons uitgangspunt zijn, samen met het
antwoord van de portefeuillehouder en zijn visie op waterrecreatie.
Voorlopig zijn wij voor een beweegbare brug. Jaren later komt er pas weer een kans.
PdH: Brede School: prima investering.
HG vraagt of het wel goed gaat met de Brede School? In ’t Veld problemen.
6. Rondvraag

Co Kamst:
* Ontsluiting Agriport zuid: is veilig voor fietsers door de aanwezige stoplichten.
* Aansluiting A7 Wieringerwerf Noord: wel gewenst. Co Schrijft brief aan College!
* Doorgaand Verkeer Noorderdijkweg langs Dijkgat- en Robbenoordbos is
problematisch en verkeer onveilig, om leiden via Oom Keesweg naar A7: nieuwe open afritten gewenst.
* Veiligheid Hoofdfietsroutes: Er dient controle te zijn op de fietsroutes, met name
fietsers Wieringen naar WWrf. Fietsersbond inventariseert naar Provincie.
* Goed voorstel van uit de RABO om samen te werken in de Noordkopraad.
* Poelweg/ Koningsweg: zijn zogenaamde grijze wegen. ‘Grijze wegen’ zijn
wegvakken met kenmerken van zowel een verkeersader als een verblijfsgebied. Er is
geen veilige fietsruimte maar wel hinderlijk veel gemotoriseerd verkeer.
* Havenweg Molenstraat Den Oever: was steil en is nog steiler???na de aanpassing.
Gemeld via meldpunt VVN: Geen reactie gemeente.
* Hoofdstraat Hippo: onveilig. Wachten op reactie gemeente.
* Parkeerterrein Aldi in Hippo lastig bereikbaar??? Wachten reactie gemeente.
* Sociale veiligheid bij bushalte N99 Hippo dient beter. Weghalen bosjes een optie.
HG vraagt wie voor het weghalen verfgunningen afgeeft?
PD wijst op de wegversmallingen met de slecht oplichtende paaltjes!! Optie
knipperlichtjes boven op de paaltjes.

