Wist u dat wij een zeer geslaagd wijkbezoek hebben gehad op 20 juni en de meeste vragen
die zijn voorgelegd inmiddels zijn opgelost of in behandeling zijn genomen?
Hoek Sint Jozefstraat:
 Het maaien van de walkant van de gracht is onder de aandacht van de groenvoorziening
gebracht. De heer Graafsma heeft aangegeven dat hij het niet langer kan blijven doen, de
leeftijd gaat hem parten spelen. Hij heeft deze werkzaamheden ruim 10 jaar vrijwillig
uitgevoerd en het zag er altijd keurig verzorgd uit. Mede namens zijn buurtgenoten:
BEDANKT! De gemeente zal ook kijken naar de walbeschoeiing en heeft aangegeven dat
er enige tijd nodig is om dit in de planning te krijgen en ten uitvoer te brengen.
 Het groenperk tegenover nummer 7-13 zal in de najaarsplanning worden meegenomen.
 Klachten over onderhoud en aanzicht van voortuinen van een aantal bewoners is door
onze wijkagent afgehandeld. De handhaving zal het in de gaten houden!
Hoek Fadershofstee/Twibaksdyk:
 De problematiek rondom de kraaien/roeken kolonie op de Twybaksdyk is toegevoegd
op de lijst van het Roekenbeheersplan die de gemeente in samenwerking met de
provincie aan het opstellen is. Zodra dit plan is vastgesteld zal er actie worden
ondernomen. Dit gaat geruime tijd duren. Roeken vallen onder beschermde
dieren.
 Het onderhoud en vervuiling door o.a. takken in en om de Wiersmavijver is onder de aandacht
van de Groenvoorziening gebracht.
 De ‘Groninger vissers’ zullen extra aandacht krijgen van politie en of handhaving. Het z.g.
rallyvissen is strafbaar en je kunt er hoge boetes voor krijgen. Niet doen dus!
Klachten in het algemeen:
 De afdeling groenvoorziening heeft onlangs het looppad bij de Witmarsumervaart aangepakt en
ervoor gezorgd dat hondenliefhebbers hier weer langs kunnen lopen. Het is menig buurtbewoner
al opgevallen dat deze strook weer goed begaanbaar is en ook het bankje op het hoekje van de
Mej. Gr. Veenstraat heeft weer uitzicht op het water. Super geregeld en goed werk geleverd
mensen van de groenvoorziening.
 Het onderhoud van het plantsoen/bakken bij het publictiebord in de P.A. Bruinsmastraat zal in
het najaar meegenomen worden in de planning.
 De heggen bij de speelvelden zijn onlangs allemaal weer geknipt. Zo komen onze nieuw
geplaatste speeltoestellen(tractor en draaimolen) weer goed tot zijn recht en kunnen wij de
kinderen goed in de gaten houden! Veiligheid voorop!Ook buurtgenoten kunnen zo meekijken.
 Aan de onkruidbestrijding wordt gewerkt maar er is een beperkt budget beschikbaar. Bent u
zelf in de gelegenheid de stoep bij de eigen woning schoon te maken en te houden dan wordt dit
zeer op prijs gesteld. De medewerkers doen wat ze kunnen, het is wat het is. Men is hier
afhankelijk van politieke standpunten.
 De pleinen voor de diverse garages in onze wijk worden slecht of niet onderhouden, huurders
moeten zelf initiatief nemen richting de verhuurder. De gemeente kan hier weinig in betekenen.
Deze problematiek blijft zich voortslepen. Voorstel dat huurders dit gezamenlijk op gaan pakken.
 Wateroverlast tijdens hoosbuien: de gemeente is hier op de achtergrond al actief mee bezig.
Niet alleen de gemeente, maar ook vanuit het rijk wordt op dit moment een zogeheten
“Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie” uitgerold. Dit zijn gevolgen van de klimaatverandering. Om onze
leefomgeving uiteindelijk water robuust in te richten zullen zowel de bewoners als de overheid
hier een actie in hebben.
 Op dit moment is er geen samenwerking tussen de Bewonerscommissie van It Heechhout en
Noord II, dit vind onze buurtvereniging erg jammer.
 Vuile St. Jozefbrug, Janny zal hier nog een MOR melding van maken.

Deze keer heeft de buurtvereniging nader kennis gemaakt en problemen voorgelegd aan de
diverse afdelingen binnen de gemeentewerken, wijkagent, Sociaal Collectief en Patyna.
Tijdens het gesprek werd meerdere malen teruggekoppeld dat u als bewoner uw vragen ook
rechtstreeks had kunnen stellen bij onze gemeente via de melding openbare ruimte(MOR) of
melding overlast(MOL). Ook onze wijkagent kun u bellen en is altijd bereid naar een oplossing te
zoeken.

Als u geen problemen meldt, kunnen ze niet helpen en zijn ze er niet!

Schroom niet: GEWOON DOEN. U krijgt altijd een terugkoppeling en er wordt echt naar u
geluisterd en waar mogelijk zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht.
Dit kan via telefoonnummer 14-0515 of via de site van de gemeente:
https://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_44153/product/meldingopenbare-ruimte_1256.html
Heeft u vragen of klachten over het groen in onze buurt dan kunt u ook gebruik maken van
bovenstaand telefoonnummer en of de site van onze gemeente.
Onze wijkagent kunt u bellen op 0900-8844 of bij spoed 112
**************************************************************************
Op 8 september houden wij onze jaarlijkse buurtdag, we zoeken nog 6 vrijwilligers voor deze dag.
Zou u een paar uur van uw kostbare tijd beschikbaar willen stellen en ons helpen bij:
o
o
o
o
o

10.00-11.30 uur De opbouw/inrichting van de tent
14.00-15.00 uur Opzetten van het springkussen
16.00-19.00 uur Achter de bar en of verkoop vlees
19.00-22.00 uur Achter de bar en of verkoop vlees
21.00-22.00 uur Opruimen spullen buurtdag

U kunt zich via het contactformulier op onze site aanmelden: http://www.noord2.nl/contact.php
of bij onze secretaris Janny Kole, E. Mobachstraat 20-Graag voorkeur en tijd aangeven i.v.m. planning

We zien u graag op 8 september op onze buurtdag, hiervoor ontvangt u t.z.t.
nog een aparte uitnodiging. Op 10 september begint, na de zomerstop, de
bingo van Noord II weer om 19.30 uur in Het Convent.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II
Janny Kole, Voorzitter/secretaris
Sijke Canrinus, Penningmeester
Algemene bestuursleden: Folkert Huizinga, Bianca Helfrich-Verbree, Jitze Kuiper en Noëlla Romkes
Contactadres:
Voorzitter/secretaris: Janny Kole,
Eelke Mobachstraat 20 tel. 575260
Mailadres: secretaris@noord2.nl
Website/log : www.noord2.nl

Rest ons nog, u hele fijne zomermaanden toe te wensen.

