Verslag schouw en kernavond Zoutelande 22 april 2009
Nr.

Locatie

Probleem

Afd.

Toezegging gemeente

1.

T-kruising Provinciale weg/Werendijkseweg

OpRu

2.

Noordendolfer richting Werendijk

Deze locatie is niet verlicht en daardoor een
onveilige situatie
Trottoir ontbreekt

OpRu

Bij het waterschap wordt aandacht gevraagd of
verplaatsing van lantaarnpaal mogelijk is
De mogelijkheden voor het aanbrengen van
een trottoir worden in kaart gebracht (zie ook
nummer 23)

3.

Bosweg

Waar zijn de bankjes?

OpRu

4.

Elzenlaantje

Wegdek verkeert in een slechte staat

OpRu

5.
6.

Wulkpad
David Koddelaan

OpRu
OpRu

7.

Kruispunt Sloestraat/Langedam/David
Koddelaan
Brandweerkazerne
Langendam/Swaalingestraat

Afwatering parkeerterrein is niet in orde
Bereikbaarheid arts kan wellicht beter via
Leenesland (dam met duiker). Er gaan beslist
toeristen parkeren bij de dokter. Gevaarlijke uitrit
naar de David Koddelaan
Dit kruispunt is niet veilig

OpRu

Cirkel wordt zo spoedig mogelijk aangebracht

Informatiebord is weer vernield
Deze locatie is ongevalgevoelig (glad). Deze winter
al 4 ongevallen, waarschijnlijk door de rode
straatklinkers
Verkeert in slechte staat (inclusief het fietspad)

OpRu
OpRu

Is nogmaals doorgegeven
Bij een herinrichting wordt dit meegenomen

OpRu

Wegdek en trottoirs verkeren in een slechte staat

OpRu

Rioolputten in het plein achter de garageboxen zijn
niet in orde
Verkeert in vrij slechte staat

OpRu

Vanaf gemaal Sloestraat tot aan de
brandweerkazerne stankoverlast riolering

OpRu

Wordt meegenomen in het groot reguliere
onderhoud
Wordt meegenomen in het klein reguliere
onderhoud
Wordt meegenomen in het klein reguliere
onderhoud
Wordt meegenomen in het klein reguliere
onderhoud
De gemeente zal hier nadrukkelijk aandacht
aan schenken. Uitvoeren bij groot onderhoud
of afzonderlijk aanbrengen (dit is afhankelijk
van de medewerking van aanwonenden)
Betreft een 30 kilometer zone. Er wordt geen
zebrapad of verkeerslicht aangebracht. Wel
wordt er een (tijdelijk) matrixbord geplaatst
De belijning wordt geüpdate

8.
9.

10.
11.

Langendam (vanaf Sloestraat tot aan de
Bosweg/Ooststraat
Sloestraat

12.

Sloestraat

13.
14.

Molenweg (vanaf kruispunt Sloestraat tot aan
de begraafplaats)
De Sprink

15.

Molenweg/Nieuwstraat

Onveilige situatie, aanbrengen zebrapad?

OpRu

15a

Hoek Westkapelseweg/Nieuwstraat/Langstraat

OpRu

16.

Nieuwstraat 36

Er wordt aandacht gevraagd voor de belijning in
deze omgeving
Deze woning verpaupert door onbewoonde staat

OpRu

WWR

Nagegaan wordt
of verplaatsing of extra bankje uitgevoerd kan
worden

Stand van Zaken
15-05-09
In behandeling
In behandeling

Er kan een bank
verplaatst worden, dit in
overleg met dorpsraad
Wegbeheerplan 2010
In behandeling

Vooralsnog worden er geen borden geplaatst.
De huisarts dient zelf zorg te dragen voor een
goede bereikbaarheid

De gemeente kan pas ingrijpen als er sprake is
van een onveilige situatie

Cirkel wordt medio juni
2009 aangebracht
Is doorgegeven

2009/2010
Opdracht verstrekt voor
kleinschalig onderhoud
Juni 2009
In behandeling
In behandeling

In behandeling

Juni 2009

Nr.

Locatie

Probleem

Afd.

Toezegging gemeente

17.

Jongerenwerker laten controleren

Welzijn/VM

Straakhoekwerker zal via de stichting Welzijn
ingezet worden

18.
19.

Locatie Rabobank, Olmenlaantje/’t Pauwtje,
Wulkpad, dijk bij de Distel
Duinovergang Haga
Kustlicht I

OpRu
OpRu

20.

Langstraat

21.

Duinovergangen

Struiken snoeien
Onveilige oversteekplaats, stoplichten of barrier
plaatsen
Bollard is nog steeds defect. Er staat vanaf 12 uur
ook geen hek, terwijl dat wel de afspraak was
Soms moeilijk begaanbaar. Treden trap bij de
Distel ongelijk. Treden trap overgang ’t Martgat
lopen ook niet door. Voor rollatorgebruikers is er
slechts één overgang die geschikt is (bos
Duinstraatje. Dit hebben de bewoners van De
Tieden schriftelijk aan de dorpsraad kenbaar
gemaakt.
Zij klagen ook over het winkelbestand. Beperkt
aanbod van vis, vlees en groenten
Invoeren van een verpauperingsheffing voor
permanent leegstaande woningen

21a
22.

23.

Diverse (waaronder Langstraat 27 en 29,
Duinweg/hoek Randduinhof, pand naast disco
JoJo, pand tegenover oude brandweerkazerne
en winkeltje naast “de Wegwijzer”
Noordendolfer (ingebracht door de heer
Pauwer)

OpRu

Juni 2009
Er wordt geen stoplicht geplaatst
Wordt zo spoedig mogelijk in overleg met
betrokkenen geregeld

OpRu

afgehandeld
Vanaf Duinstraat dijk
opwaarts wordt een
glooiend pad aangelegd
voor rollators e.d.

De gemeente heeft geen invloed op het
winkelbestand
Dit is op grond van de Gemeentewet niet
mogelijk

Trottoir ontbreekt

OpRu

24.

Kruispunt Bosweg/Langendam/Ooststraat
(ingebracht door de heer Melis)

Dit is een gevaarlijke situatie

OpRu

25.

Baaiweg

Vrachtverkeer rijdt door de kern Zoutelande

OpRu

26.

Molenweg (ingebracht door mevouw Van
Hilst)
Kruispunt De Sprink (vanuit de Tienden)

Verkeersdrempel bij de Molenweg veroorzaakt
hinder. Kan deze niet worden verplaatst?
Is een gevaarlijke situatie

OpRu

27.

Stand van Zaken
15-05-09

OpRu

De gemeente zal hier nadrukkelijk aandacht
aan schenken. Uitvoeren bij groot onderhoud
of afzonderlijk aanbrengen (afhankelijk van de
medewerking van aanwonenden)
Mogelijkheden worden onderzocht voor het
aanbrengen van een cirkel danwel het treffen
van flankerende maatregelen. Daarnaast wordt
verkeersdrempel doorgemeten
Vorige week is er veel grond- en zandtransport
geweest door Zoutelande van en naar de
nieuwe locatie van camping Moens aan de
Joossesweg (richting Westkapelle). Hierop
heeft de gemeente geen grip en heeft ook niets
te maken met werkzaamheden dijkverzwaring.
Er wordt op gelet dat er geen transport, dat te
maken heeft met dijkverzwaring, plaatsvindt
door Zoutelande. E.e.a. wordt nogmaals met
de aannemer besproken
De verkeersdrempel wordt niet verplaatst, wel
zal de drempel worden doorgemeten
De gemeente zal deze situatie nader bekijken
en overwegen om een cirkel aan te brengen

In behandeling

In behandeling

Is met aannemer
besproken

In behandeling
Cirkel wordt medio juni
2009 aangebracht

Nr.

Locatie
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28.

Molenweg

Trottoir aanbrengen

OpRu

29.

Swaalingestraat

Overstort riolering geeft problemen

OpRu

30.

Majoorwerf (ingebracht door mevrouw Van
Hilst)

Riolering geeft problemen

OpRu

31.

WoZoCo De Tienden

Tuin wordt niet of nauwelijks onderhouden

OpRu

De gemeente gaat geen trottoir aanbrengen,
wel zullen wij kijken of er flankerende
maatregelen mogelijk zijn
Dit probleem is bij de gemeente bekend. De
gemeente gaat in overleg met het waterschap
kijken op welke manier dit probleem het beste
kan worden opgelost.
Dit probleem is bij de gemeente bekend. De
gemeente gaat in overleg met het waterschap
Zeeuwse eilanden kijken op welke manier het
probleem het beste kan worden opgelost.
De gemeente zal dit bespreken met Woonburg

32.

Glascontainer Molenweg (ingebracht door
mevrouw v/d Heijde-Louws)

Vindt de container een doorn in het oog. Wanneer
gaat deze container ondergronds?

VM

33.

Diverse locaties (ingebracht door mevrouw
v/d Heijde-Louws)

Na het maaien blijft er nog veel gras liggen

OpRu

Er is op dit moment nog geen exacte planning
voorhanden. Dit komt omdat dit samenhangt
met de verplichte inzameling van plastic.
Dit wordt onder de aandacht gebracht van de
opzichter

Stand van Zaken
15-05-09
In behandeling

Een oplossing voor dit
probleem zal een
langere tijd in beslag
nemen.
In behandeling

In behandeling. Er is
overleg tussen
gemeente en Woonburg
Eind 2009

Is besproken

