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Wegen
Opmerking inwoners
De bewoners van de Miedloane ervaren overlast
van het woon-werkverkeer dat de Miedloane als
sluiproute gebruikt. De veiligheid kan niet meer
gewaarborgd worden i.v.m. ongelukken, te hoge
snelheid en teveel verkeer.
Verzoek om de zuidelijke en noordelijke
ontsluiting van de Westereen aan te pakken.

Reactie college van BenW
Er zou een proef komen met een spitsafsluiting
op de Miedloane. Daarop zijn veel bezwaren
ingediend bij de gemeente. Het college gaat
daarom na de zomer dit besluit heroverwegen.
Er is afgesproken om met de bewoners van de
Miedloane in gesprek te gaan.

Kan de Foarstrjitte aangepakt worden?
De weg ziet er rommelig uit. Is het mogelijk dat
er losse of optische fietspaden in de weg komen
en dat er meer groen rondom de weg komt?
Momenteel bestaat het voornamelijk uit beton.

De Foarstrjitte is een onderdeel van het
Verkeersplan De Westereen. Met het
verkeersplan is een begin gemaakt met de
bewoners van de Stasjonsstrjitte. Er moet een
achterstand worden weggewerkt, maar ook de
bewoners van de Foarstrjitte zullen te zijner
tijd bij het plan worden betrokken.

Auto’s parkeren op de stoep; veel foutparkeerders op de invalide-parkeerplekken,
bedrijfsbusjes en aanhangers staan overal…..

Er wordt een melding gemaakt voor meer
handhaving van het parkeerbeleid. Deze melding
zal worden meegenomen in het overleg met de
politie.

Wonen
Opmerking inwoners
Er is vraag naar levensloopbestendige woningen.
Welke mogelijkheden zijn er in De Westereen.

Reactie college van BenW
De wethouder geeft aan dat er nog
bouwterreinen beschikbaar zijn. Mensen
kunnen contact met de gemeente opnemen als
zij willen bouwen.

Bouwen mantelzorgwoningen op eigen terrein.
Wat zijn de voorwaarden.

De wethouder geeft aan dat hiervoor een
bestemmingsplanwijziging nodig is. Hij verwijst
door naar gemeente. Indien nodig kan een
gesprek helpen.
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Overlast
Opmerking inwoners
Wat doet de gemeente aan handhaving in de
passantenhaven? Jeugd gebruikt de haven als
ontmoetingsplaats. Weinig toezicht in zomer,
jeugd nachts veel bij de haven.

Reactie college van BenW
Er worden dit jaar besluiten genomen over de
passantenhaven. Met politie en handhaving
wordt gekeken of er overlast ontstaat door de
huidige situatie.
Het is van belang dat mensen die overlast
ervaren, zelf de politie bellen.

WhatsAppgroep; veel meldingen bij politie.
Maar er wordt door de politie niks mee gedaan.

Er is contact met de WhatsAppgroep. Alle
geluiden worden serieus genomen, maar niet
overal kan bekendheid aan worden geven. Er zijn
inmiddels aanhoudingen verricht.
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