
Afgelopen 12 maart 2013 was het weer zover en heeft Wijkbelangen Middenveld (WBV) 
samen met de  wijkagent en een afvaarding van gemeente Noordenveld de wijkschouw 
uitgevoerd.
Dit betekent dat we gezamenlijk onder aanvoering van WiN op fiets door de wijk zijn 
gegaan om de ingebrachte aandachtspunten te bekijken. Voorafgaand aan de fietstocht 
heeft deze afvaardiging eerst een paar punten besproken die vanuit de wijkbewoners zijn 
ingebracht. Hieronder kunt u een verslag vinden van de wijkschouw.

Groen
Allereerst heeft het bomenbeleid onze aandacht en willen we graag weten hoe het er 
voor staat met het onderhoud van de verschillende groenvoorzieningen in de wijk. 
Aangezien het lang koud weer is geweest is de gemeente later gestart met het uitvoeren 
van het noodzakelijke onderhoud. De bomen aan de doorgaande wegen hebben hierbij 
voorrang gekregen. Dit beleid loopt door tot het jaar 2032. Wie meer wil weten over het 
bomenbeleid kan deze downloaden via de gemeentepagina. 
Op de hoek van Geluklaan / de Haanstraat staat een wintereik deze zal worden gesnoeid. 
Ook zijn er een paar kruisingen onoverzichtelijk doordat de begroeiing vanuit de 
particuliere tuinen te hoog/breed is. De WBV zal contact opnemen met deze bewoners om
dit te bespreken. 
Een andere zorg is dat er inmiddels een veel gebruikte sluiproute bestaat (Ceintuurbaan-
West, Geluklaan en de Haanstraat). De WBV gaat overleggen met de gemeente of deze 
sluiproute bv door het plaatsten van een obstakel uit te bannen is. 
Het Beheer Openbare Ruimte (BOR) wordt uitgevoerd op een laag niveau. Dit punt wordt 
meegenomen in het platform overleg van de wijkbelangenverenigingen in Roden. In dit 
overleg gaat men bespreken hoe dit beleid werkt in de verschillende wijken. Voor meer 
informatie over BOR kijkt u op de gemeentepagina.

Straatwerk, Meubilair en Bebordingen
Op het fietspad rotonde Shell naar het centrum(noordzijde) wordt veel door fietsers 
gebruikt. Dit mag niet, men is daarmee in overtreding. WBV neemt contact op met de 
gemeente om te kijken of dit verbeterd kan worden. 
De bestrating in de Padkamp wordt aangepakt wanneer de riolering is vernieuwd (dit zal 
in juni worden afgerond). 
Het voetpad langs het Nijlandspark (Oostzijde) is slecht onderhouden, deze is kort 
geleden herstraat en ziet er nu goed uit. 
Vanuit de Bakkerstraat kwam een klacht m.b.t. de herkenbaarheid van de parkeervakken,
deze zullen niet worden aangepast, ook mag de bewoner zelf geen witte strepen verven. 
In de Apothekerstraat bestaat struikelgevaar, dit zal worden aangepakt wanneer de 
verbouw is afgerond. 
De kuilen in de bestrating ter hoogte van Nieuweweg/Groene Zoom zijn ondertussen 
verholpen. 
Het voetpad ter hoogte van Nieuweweg/ Nijlandspark wordt niet doorgetrokken volgens 
de gemeente is deze situatie op dit moment correct. 
Door een illegaal vreugdevuur tijdens de jaarwisseling is het asfalt ter hoogte van 
Ceintuurbaan-West en Scharftlaan/Geluklaan flink beschadigd, dit zal worden hersteld. 
Doordat (waarschijnlijk) het riool lek is zijn er kuilen ontstaan in de bestrating van de 
Haanstraat richting Bevrijdingsplantsoen. Dit wordt aangepakt nadat de renovatie van de 
woningen (Woonborg) is afgerond.

Algemeen
De WBV heeft het toegezegde verlichtingsplan van de gemeente nog niet ontvangen. 
Daarna kan er meegedacht worden door de WBV werkgroep. 
Er bestaat nu een onlogische indeling van fietspaden oversteek ter hoogte van 
Hofsteden/Maatlanden/Bevrijdingsplantsoen. Dit wordt ook bevestigd door de wijkagent. 
De WBV neemt contact op met WBV de Hofsteden om tot een goede oplossing te komen. 
Daarna kan er een voorlichting- communicatieplan gemaakt worden om iedereen in te 
lichten. 
Een boom heeft de vreugdevuren ter hoogte van Postemastraat/Vrijheidslaan/de 
Haanstraat/ Geluklaan niet overleefd en zal daarom worden verwijderd. 



De containers geplaatst op de grasvelden door de Woonborg laten hun sporen na. De 
aannemer zal hierop worden aangesproken door de gemeente, zodat de grasvelden weer 
hersteld kunnen worden


