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Wonen
Opmerking inwoners
Het zou mooi zijn als jongere mensen ook in
Readstjerk een starterswoning kunnen krijgen.
Er is nu wel enig vergrijzing in het dorp. ‘Jeugd’
komt vaak wel terug. (30/40 plus).
Woningtekort is niet geheel aan de orde. Ook
een ouderencomplex is niet zo zeer aan de orde.
Het zou niet echt in het gebied passen om
allerlei appartementjes te plaatsen. Mede omdat
er verder ook geen voorzieningen meer zijn.
Starterswoningen -ook al zijn ze duur- zijn hier
wel van belang er is wel animo voor en houdt
het dorp jong.

Reactie college van BenW
Het onderwerp ‘wonen’ levert een mooie
discussie op. De wethouder geeft aan dat
inwoners voor bouwplannen contact met de
gemeente kunnen opnemen.

Doet de gemeente iets aan voorlichting aan
particulieren qua duurzaamheid?

De gemeente verstrekt via de website wel
informatie over duurzaamheid. Ook is er een
mogelijkheid om iemand thuis uit te nodigen die
voorlichting geeft.

Toerisme en recreatie
Opmerking inwoners
Komen er nieuwe recreatiemogelijkheden?

Reactie college van BenW
Er wordt over nieuwe recreatiemogelijkheden
nagedacht , concrete ideeën hierover zijn
welkom. Burgerinitiatieven worden op prijs
gesteld.
Het college bekijkt de mogelijkheden voor
snelvaren op Eeltsjemar.

Kan de gemeente kijken naar de mogelijkheden
voor recreatie hier in het gebied?
Met name de indeling van de wegen.
Graag ook ondernemers betrekken bij recreatie
ontwikkeling.

Er is een nieuwe recreatievisie in de maak, input
van betrokkenen wordt meegenomen. (Zie ook
antwoorden onder het kopje ‘wegen’)
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Verdeling dorp door grens 2 gemeentes
Opmerking inwoners
Verdeling van het dorp door de grens van de
twee gemeentes is lastig. Daardoor is er soms
niet genoeg vertegenwoordig in Dantumadiel
voor Readtsjerk door dorpsbelang.

Reactie college van BenW
Advies aan dorpsbelang is om de website, de
facebookpagina en de krant goed in de gaten te
houden.

Wegen
Opmerking inwoners
Er is ook niet genoeg informatie/ contact vanuit
de gemeente richting dorpsbelang over
werkzaamheden in het dorp. Bewoners hebben
veel zicht op wat voor verkeer er over de weg
komt en wat hier het beste bij past.

Reactie college van BenW
Over beheer en groen zal het college contact
opnemen met de afdeling om de communicatie
te verbeteren, niet alleen naar bewoners maar
ook richting dorpsbelang. Er wordt op dit
moment gewerkt aan een plan waarin afspraken
worden vastgelegd rondom communicatie over
wegwerkzaamheden.

De wegen zijn ongeschikt voor wandelaars,
hardlopers en fietsers en paarden/menners.
Verbreden van bepaalde wegen zou wenselijk
zijn.
Ook wordt er gesproken over het aanpassen van
de snelheid op diverse wegen.

Door de wegen te verbreden gaat de
verkeerssnelheid omhoog.
De gemeente gaat naar aanleiding van de
opmerkingen van deze avond kijken naar de
mogelijkheden voor aanpassingen in inrichting
van wegen in Readstsjerk met name voor
wandelaars en fietsers. Bovengenoemde zaken
gaan we bespreken met de vakafdeling. Samen
kunnen we bekijken of er op termijn
mogelijkheden voor aanpassing zijn. Ook de
gemeente Tytsjerkstradiel zal hiervoor benaderd
moeten worden.

Er is ontevredenheid over het herstraatwerk aan
de Koaiwei .

De wethouder gaat dit bespreken met de
betreffende afdeling. Wanneer er weer nieuwe
werkzaamheden plaatsvinden, worden de
bewoners op de hoogte gebracht.

Groen
Opmerking inwoners
Hele boomwallen snoeien, is dat duurzaam?

Reactie college van BenW
Er wordt uitleg gegeven over het snoeiplan. In
het voorjaar van 2019 heeft de gemeente een
achterstand in het snoeiwerk weggewerkt. Dit
betekent soms dat het op ‘kaalslag’ lijkt.
Meer informatie vindt u op de website.
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Ontwikkeling van een ‘bomenbank’. Als bomen
verwijderd worden, kunnen die wellicht op een
andere plek herplant worden.

Het verplaatsen van bomen, die al jaren op
dezelfde plek staan, is vaak een kostbare zaak en
de levensverwachting na verplaatsing is gering.
In voorkomende gevallen streeft de gemeente
zeker naar behoud van bomen.

Meer biodiversiteit in de gemeente d.m.v.
bloemen & kruiden.

De gemeente werkt aan uitbereiding van het
Groenstructuurplan. Daarin is er aandacht voor
bij-vriendelijk beheer en inrichting. Eventuele
buurt- of dorpsinitiatieven ter bevordering van
biodiversiteit worden door de gemeente met
open armen ontvangen.

Afval
Opmerking inwoners
Doordat Tytsjerksteradiel de containers niet
meer ophaalt zijn er andere containers verstrekt.
Sommige bewoners vinden deze containers te
klein i.v.m. groenafval .

Reactie college van BenW
De gemeente is bezig met nieuwe containers.
Misschien is het een oplossing om er een
compostbak bij te halen, of voor 19 euro per jaar
een tweede groene container.

Waarom is de milieustraat op zaterdagmiddag
gesloten? ’s Ochtends staat er een file voor de
milieustraat. Dit is geen veilige situatie.

Het collega gaat in overleg met de
buurgemeente kijken of de openingstijden
verruimt kunnen worden. Er wordt gewerkt aan
een oplossing voor de filevorming.
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