Doorspelen naar dorpsraad.
Geachte dames en heren,
31-03-2014
>>
> > Mede namens de bewoners van het "Nierophof" verzoek ik U beleefd,
aandacht
> > te besteden aan onderstaande bijlagen. De heer Kuiper (afd.Civiel
> > gem.Hollands Kroon) schrijft in het antwoord op mijn brief dat de
> > verkeerscommissie van mening is dat de oversteek veilig is. Verlenging van
> > het trottoir is dus niet noodzakelijk.
> > U begrijpt, wij denken daar anders over en zijn van mening dat de
> > boomwortels slechts een keer per jaar zullen opgroeien. De VVE "Nierophof"
> > zou eventueel omhoog komende tegels zelf recht kunnen leggen, waardoor
> > geen
> > argument dit stukje tegelpad niet aan te leggen. Als bomen en
> > lantaarnpalen
> > niet verplaatst hoeven te worden zal men aanzienlijk lager uit komen dan
> > het
> > nu geraamde bedrag.
>>
> > Men vriendelijke groeten, mede namens de bewoners van het "Nierophof",
>>
> > Pieter Heertjes- bewoner
> > Burgemeester Ankerplein 17
> > 1733AW Nieuwe Niedorp
> > pegehe@quicknet.nl
> > telefoon 0226-410277 of 0633902076
>>
> > Bijlagen:
> > - Overzichtfoto
> > - Antwoordbrief aan de heer Kuiper

Aan de heer Richard Kuipers
Medewerker civiel, afdeling Openbare ruimte
Onderwerp: trottoir

Nieuwe Niedorp, 06-04-’14

Geachte heer Kuipers,
Dank voor Uw reactie en excuses geaccepteerd, het trottoir is inderdaad gerepareerd
maar de
oorzaak is niet weggenomen

Uw opmerking in het kader van de verkeerscommissie, de leden hiervan zouden
mogelijk
zaterdag of vrijdagmiddag buiten kantoortijd, de situatie ten aanzien van de veiligheid
van de
bewoners van het Burgemeester Ankerplein objectiever kunnen vaststellen.
U spreekt van onze teleurstelling ten aanzien van Uw afwijzing en vraagt begrip,
bedenk
echter: EEN OUDERE LOOPT PAS MET EEN ROLLATOR ALS MEN ONZEKER IS

!
Het zelfstandig thuis wonen wordt gestimuleerd, reden dat wij met nadruk aandacht
voor het
tegelpaadje richting Koppeling en de huisartsenpost hebben gevraagd.
De bomen hoeven niet verplaatst te worden, bij een normale breedte + één randje
extra tegels
kan men de lantaarnpalen laten staan en er omheen werken, de tegelpaden rond het
parkje
hebben al een variabele breedte.
Hoogachtend, met een vriendelijke groet:
Pieter Heertjes, bewoner
Burgemeester Ankerplein 17
1733AW Nieuwe Niedorp
pegehe@quicknet.nl
0226 410277
Bijlage: -foto ter verduidelijking
P.S.:

kopie naar Lada en Senioren Hollands Kroon

