Advies:
Vragen rechtstreeks aan B en W stellen met
afschrift aan dorpsraad Nieuwe Niedorp

DATUM INDIENING:

26 mei 2014

DATUM BEANTWOORDING:

INLEIDING
Bijna 4 jaar gelden zijn wij komen wonen in de nieuwbouwwijk van Nieuwe Niedorp. Wij zagen
op het bestemmingsplan staan dat er ook een kinderspeelplaats zou gerealiseerd worden thv
huisarts picardt brouwer. Tot op heden staat dit speelplein er alleen niet. Er zijn
parkeerplaatsen gerealiseerd en er komt geen speelplein. (laden lossen voor vrachtwagens
welke niet gebruikt worden)
Kinderen uit de straten zoals kieviet en koperwiek moeten naar de overkant van de straat om in
Winkel te kunnen spelen terwijl er heel veel kinderen in de straten wonen. Het is niet verantwoord
kinderen te laten oversteken aangezien er geen veilige oversteekplaats is. En er veel te hard wordt
gereden. Een nieuwe wijk kan je bouwen maar daar horen ook voorzieningen bij.
Nu moeten kinderen verplicht in de tuin spelen en leren zo niet hun buurjongen of buurmeisje kennen.
Ook voor ouders is het hierdoor minder sociaal en blijft de vrijheid voor kinderen beperkt.
VRAGEN
1) waarom is er afgeweken van het bestemmingsplan? er is budget vrij gemaakt voor een speelplein
en naar mijn inziens is dit geld niet voor een speelplein gebruikt maar voor een parkeerplaats.
2) waarom is er geen voetgangersoversteekplaats gerealiseerd op het kruispunt trambaan koperwiek?
3) wanneer word er iets aan de stoepen gedaan in de nieuwbouwwijk. Er is namelijk nergens rekening
mee gehouden dat er ook minder mobiele mensen zijn en mensen met kinderwagens. Je kunt
nergens normaal de stoep op en af.
Er is een bejaardenhuis gerealiseerd in nieuwe Niedorp maar de mensen zijn erg beperkt in hun
looproute met bijvoorbeeld een rollator.
4) wat gaat er gedaan worden aan de snelheid in diverse straten, denk aan koperwiek oneven
nummers. Het is een doodlopende straat waar al gauw geen 30 maar 60 km per uur wordt gereden.
Ook de trambaan is eerder een racebaan.
5) Moet er eerst iets gebeuren voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen?

Alvast bedankt voor de te nemen moeite.
In afwachting van uw bericht
Met vriendelijke groet,
Claudia Leen
Koperwiek 25
1733 BA Nieuwe Niedorp
0652476166

