Aan de bewoners van de
Bevrijdingsbuurt

Datum:
Onderwerp:
Behandeld door:
Telefoon:

14 februari 2013
Wijkschouw bevrijdingsbuurt
Jeroen Cools
0416 68 58 59

Op zaterdag 19 januari is er op initiatief van bewonerscomité
Bevrijdingsbuurt een wijkschouw gehouden. Alle buurtbewoners zijn hiervan
op de hoogte gebracht door middel van een flyer.
Het comité heeft voor de wijkschouw een aantal partijen uitgenodigd om mee
te lopen met als doel om aandachtspunten van bewoners direct zichtbaar en
bespreekbaar te maken. Namens de verschillende instanties was de
volgende vertegenwoordiging aanwezig:
- De wijkcoördinator van de gemeente Waalwijk, Margriet Rijnja
- De wijkagent, vertegenwoordigd namens hen Mark Soeters,
- De wijkbeheerder en – consulent van Casade, Rini Witlox en Jeroen
Cools
- Opbouwbouwwerker van ContourdeTwern Juul Willemsen en
- Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA), Bert Lommers.
De schouw is om 13:00 gestart op het Vredesplein en het comité en
genodigden hebben om het half uur elke straat in de buurt bezocht.
In onderstaand verslag leest u de aandachtspunten en suggesties die door
bewoners zijn aangedragen en de antwoorden van de verschillende partijen.
Vredesplein
Bij activiteiten van de Leest , school enzovoorts worden de auto’s
geparkeerd op plaatsen waar ze niet mogen staan. Er zou daar meer
toezicht op moeten komen via de Leest of school.
Actie: Er wordt door het comité en de melder contact opgenomen met
directies van de Leest en school de Walewyc.
Tegen de beugels die staan tussen het bedrijfsverzamelgebouw en de
orthodontist worden telkens zoveel fietsen geplaatst, dat er niemand meer
tussendoor kan lopen. Mogelijkheid om de beugels een kwartslag te
draaien?
Actie: De gemeente beziet de mogelijkheid om de beugels een kwartslag te
draaien.
Engelsestraat
De Amstel wordt elk jaar door de bewoners netjes opgeschoond. Kan dat
ook bij haar in de straat?
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Men kan een formulier invullen via Casade voor een opschoonactie. Ook kan
men contact opnemen met Margriet Rijnja (gemeente); de gemeente kan
hierin ondersteunen zowel qua inzet als qua budget.
Actie: Juul Willemsen wil, als mevrouw hier moeite mee heeft, haar graag
helpen hoe dit in gang moet worden gezet.
Het comité ziet graag dat er 1 bank wordt bijgeplaatst in de speeltuin van de
Engelsestraat.
Actie: Als het comité akkoord heeft van de bewoners van de straat, worden
deze door de gemeente naar wens geplaatst. De gemeente heeft hiervoor 4
locaties aangegeven waar nog een extra bank geplaatst zou kunnen worden.
Beatrixstraat
Kruising Beatrixstraat/Wilhelminastraat t.h.v. de stoplichten is moeilijk te voet
over te steken daar er heel hard wordt gereden.
Actie: de gemeente zal op verzoek van bewoners een verkeersteller met
Smiley ophangen in de Wilhelminastraat aan lichtmastnummer 8 (noordzuidrichting). Dit gebeurt in de weken 6 en 7.
De stoplichten op de kruising Wilhelmina-/Irenestraat gaan voor voetgangers
heel snel weer op rood.
Actie: Navraag leert dat de gemeente geen probleem ziet met de lengte van
de groentijd zoals die nu is ingesteld. Hierbij is rekening gehouden met een
oversteeksnelheid van 1 meter per seconde en een uitlooptijd van 3 tot 4
seconden; in totaal gaat het om ca. 9 seconden en dit is een
standaardoversteektijd op dergelijke kruisingen. Daarnaast is het zo dat er
standaard een oranje knipperlicht gegeven wordt waarbij voetgangers
mogen oversteken. Het groene licht kan worden gebruikt als er verkeer
aankomt.
Parkeerplekken zijn bijna altijd vol. Indien men iemand van de Thuiszorg
nodig heeft bijvoorbeeld dan moeten deze vaak op een betaald parkeren
plek gaan staan.
Actie: De Thuiszorg zou daar dan zelf een ontheffing voor aan moeten
vragen.
Victoriestraat
Er zijn 5 bomen gekapt aan de Victoriestraat. De bloembakken worden dan
gelijktijdig op het trottoir neergezet.
Actie: Jan Kivits en Willem van Oers (leden bewonerscomité) hebben een
formulier ingediend bij de gemeente voor adoptiegroen. Er zal een bedrag
van 125 euro worden betaald door de gemeente voor nieuwe (vaste)
beplanting. Willem van Oers en Jan Kivits dragen zorg voor de beplanting.
De bewoners zijn hiermee zelf verantwoordelijk voor de bloembakken, ook in
geval van vernielingen. Intussen zijn de bakken verplaatst en is men bezig
met het kappen van de bomen.
Voor de afrit van het achterpad staan regelmatig auto’s waardoor de afrit
wordt geblokkeerd.
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Actie: Als deze situatie ontstaat, wordt aan bewoners gevraagd om bij het
Klant Contact Centrum van de gemeente (683456) hiervan melding te doen,
zodat de BOA’s gericht kunnen handhaven In dit geval zullen de BOA’s
hierop al gericht proberen te handhaven.
Poolsestraat
Dit is een éénrichtingstraat. Er rijden dagelijks automobilisten in de
verkeerde richting de straat in. Als je de automobilisten erop attent maakt
dan wordt je meestal uitgescholden. Daarbij wordt er ook veel te hard
gereden in deze 30 km-straat.
Actie: De BOA’s van de gemeente kunnen theoretisch gezien handhaven op
fout inrijden van een eenrichtingstraat. Zij komen hier al heel regelmatig
i.v.m. parkeren en hebben dit nooit kunnen constateren. Handhaving op
snelheid door de politie met bv. een lasergun is evt. mogelijk.
Moet iedereen zijn eigen stuk brandgang onkruidvrij houden, of is dit een
taak van de gemeente dan wel Woningbouw (Casade)?
Actie: Het onderhoud van de brandgang ligt bij de bewoner of huurder zelf.
Casade maakt huurders hierop attent en spreekt bij verwaarlozing huurders
hierop aan. De schoonmaak van brandgangen kan een goed onderdeel zijn
van een opschoonactie die bewoners samen met Casade, gemeente en
ContourdeTwern kunnen organiseren. Casade zal ook aandacht geven aan
het opknappen van de achterpaden gedurende de planmatige
werkzaamheden die voor 2013 gepland staan.
Canadesestraat
Parkeren is echt een groot probleem. Is het mogelijk dat men een stuk van
de voortuin inlevert zodat er insteekhavens gemaakt kunnen worden?
Actie: De voortuinen zijn bezit van de eigenaren dan wel Casade. Het is een
zeer moeilijk traject om dit te realiseren, onder andere juridisch en
infrastructureel: elke eigenaar moet dan een gedeelte van zijn eigen grond
gaan afstaan aan de gemeente ende gehele indeling van de straat moet
veranderd worden. Kortom moeilijk realiseerbaar.
Verlichting achterpaden. Lantaarnpalen is al eens aangevraagd
maar dat is niet goedgekeurd.
Actie: Margriet Rijnja heeft formulieren uitgedeeld voor het aanvragen van
achterpadverlichting. Deze formulieren zijn ook direct aan te vragen bij
gemeente en Casade.
Casade zal ook aandacht geven aan deze achterpadverlichting gedurende
de planmatige werkzaamheden die voor 2013 gepland staan.
Schotsestraat
Met de feestdagen staan er vaak bedrijfsbussen. Mag dit
wel?
Actie: Bert Lommers: Indien ze binnen de maat zijn wel (6 bij 2,40 meter)
De lantaarnpaal op de stoep bij no. 6 geeft problemen indien
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je wilt uitstappen.
Actie: De bewoner van nr. 6 heeft dit al besproken met de gemeente. Pas als
bewoners bij de gemeente handtekeningen indienen van de bewoners die de
lichtmast voor of dichtbij hun woning hebben staan, kan de lichtmast worden
verplaatst.
Putstraat
Op de kruising Putstraat, Victoriestraat, Mgr. Zwijssenstraat gaan de
stoplichten veel te snel weer op rood.
Actie :De gemeente ziet geen problemen met de lengte van de ‘groentijd’
zoals die nu is ingesteld. Hierbij is rekening gehouden met een
oversteeksnelheid van 1 meter per seconde, oftewel de groentijd bedraagt
4-5 seconden. Daarnaast is er nog de uitlooptijd van 3-4 seconden. In 7-9
seconden kan men rustig oversteken en is er geen gevaar als auto’s gaan
optrekken. Dit is gangbaar in deze situatie (sinds 1997). Ook hier geldt, dat
er standaard een oranje licht knippert, die gebruikt kan worden als het niet
druk is. Als dat wel het geval is, kan gebruik worden gemaakt van het groene
licht.
Afsluitend
Indien u meer achtergrond informatie wilt of op de hoogte wilt blijven over
acties en activiteiten dan kunt u terecht op de Facebookpagina’s:
Bewonerscomité Bevrijdingsbuurt en wijkpagina Waalwijk-Noord.
Contactgegevens:
 De wijkcoördinator van de gemeente Waalwijk, Margriet Rijnja:
0416 – 68 35 63 of mrijnja@waalwijk.nl.
 Politie Waalwijk, wijkagenten Rodrigo Vergouwen, Theo van Heck en
Wout Dalmeijer: 0900-8844,
 Wijkconsulent van Casade, Jeroen Cools: 0416 68 58 59 of email:
j.cools@casade.nl.
 Opbouwbouwwerk ContourdeTwern, Juul Willemsen:
0416 – 28 02 80 of email: juulwillemsen@twern.nl.
 Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar via KCC: 0416 – 68 34 56
 Bewonerscomité Bevrijdingsbuurt:
o Jan Kivits, Engelsestraat 30
o Willem v.Oers, Poolsestraat 12
o Annelies van 't Noordende, Poolsestraat 30
o Jeroen Spermon, Putstraat 112
o Peter Smits, Putstraat 116
o Tamara Thomassen, Schotsestraat 5
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