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Afgehan- 
deld 

Opmerkingen Opname 

1  In de Secretarieweg de groenstrook verplaatsen naar de weg dus met 
de bomen geïntegreerd en het voetpad verplaatsen naar de ruimte 
tussen de groenstrook en de parkeerplaats. 

 
 

2 Bestrating 
aanpassen, 
door het 
trottoir breder 
te maken! 
Met name 
vrachtverkeer 
voor het 
Ziekenhuis 
maakt een 
verkeerde 
keuze! 
Rijden dan de 
Winterstraat 
in wat ook 
niet mag! 

Het één richting verkeerbord aan het begin van de Secretarieweg 
richting ziekenhuis/ Boezem verplaatsen zo dat het daadwerkelijk 
opvalt. 
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3  De eerste drie Lindebomen aan de Secretarie weghalen i.v.m. overlast 
bewoners. Luizenpis veroorzaakt moeilijk verwijderbare aanslag op de 
geparkeerde auto’s en de beplating in de naast gelegen tuin. 

 
 

4  Het verkeersbord in de plantenbak aan het begin van de Winter-
straat, meer naar links opschuiven , valt diverse bestuurders niet op 
dat het er staat. Tevens de plantenbak van lagere beplanting voor-
zien en de bestratingsborden correct neerzetten! 
 

 
5  De Voorstraat vanaf de Winterstraat/ Heul tot de Palingstraat weer 

open stellen voor het verkeer van twee richtingen. 
Levert een betere doorstroming op en het verkeer kan ook weg als er 
weekmarkt is op de Geldersedijk! 
De borden bij Onderlangs  en Tuinstraat dat op zaterdag weekmarkt is 
kunnen dan vervallen! 

  In de Voorstraat liggen meerdere stoeptegels ongelijk en gewoon los. 
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Ook is de blauw markering grijs geworden! Beter de stoeprand blauw 
schilderen! 

 
 

6  In de Voorstraat bij nr. 12 vragen of de bewoners hun bomen 
snoeien! 

 
 

7  De gehele bestrating en trottoirs ronde de Ring en aangrenzende 
straten; Voorstraat, Achterdorp, Winterstraat, Zomerstraat, Nieuw-
straat en Stationsweg kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. 

8  Op de kruising Geldersedijk/ Poldersweegje de bossage die het 
uitzicht op de kruising (links) geheel wegneemt aanpakken,  in overleg 
met de bewoners. 
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9 Fietsers vanuit 
de Vroonweg 
moeten naar 
de andere 
kant van de 
weg 
oversteken! 
Onbekenden 
fietsen langs 
de Boezem en 
niet over het 
fietspad! 

De Oversteek bij de Vroonweg / Staakweg/ Boezemweg is gevaarlijk! 
 

 
 

10 Er hangt een 
vlag voor het 
bord! 

Het bord verboden in te rijden  aan de Ring komende vanaf de B.C. 
Zaayerlaan en dan rechtsaf de Ring in is vanuit een wagen (haast) niet 
waar te nemen. 
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11  De parkeergelegenheid aan het einde van de B.C. Zaayerlaan tegen de 
Ring aan kan het beste komen te vervallen om de daardoor ontstane 
wegversmalling/flessenhals te voorkomen.                                                       
Dit is toch al een zeer overzichtelijke kruising en dit vermoeilijkt 
regelmatig de doorstroming. 

 
 

12  De blauwe zone loopt te ver door. Auto’s gaan daar parkeren en 
verkeer vanuit de B.C. Zaayerlaan hebben dan slecht uitzicht! 

 
 

13  Het onderhoud van de boezem, zowel  aan de kanten als in het water 
staan veel rieten en grassen die hier niet horen, dit mogelijk opnemen 
met het waterschap. 

14  De havenkom bij het spui reinigen van het vele zwerfvuil dat hier in 
terecht is gekomen. 

15  Muurtje bij Careyn voorzien van een hekwerk. Situatie is levensge-
vaarlijk! 
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16  De uitrit van het ziekenhuis bij de slagboom naar de Secretarieweg, 
hier misschien haaientanden plaatsen, het verkeer komende van het 
ziekenhuis terrein neemt hier vaak ten onrechte voorrang. 

 
 

17  Bij de kruising Stationsweg – Achterdorp een betere indicatie geven 
dat Achterdorp éénrichtingsverkeer is! Auto’s rijden soms ongewild 
deze straat in!  

18  Bejaarden woningen  Beberis/ Gebera nr. 13 t/m 17 zijn niet 
toegankelijk voor aan ambulance! 
Voorstel is om aan de zuidzijde bij de grote bloembak 1 element weg 
te halen. 
Bij de noordzijde nr. 19 staan geregeld 2 auto’s op één parkeer-plaats, 
waardoor er ook geen ambulance door kan. Daardoor is de inrit nr. 19 
niet toegankelijk en kunnen er ook geen fietsers langs! 
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19 Een 

natuurlijke 
heg maken, 
zoals langs de 
Philipshoofjes-
weg! 

Het houten hek met gaas bij de begraafplaats is deels verrot. 

 
 

20  Verkeer remmende maatregelingen nemen aan het einde van de 
Acacia naar de Begonia voor de Prins Mauritsschool. Er wordt daar te 
hard gereden! 

21  Er staat allang een Auto (Citroen) op de parkeerplaats bij de 
begraafplaats. Eigenaar verzoeken deze wagen weg te halen? 
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22  Het bord “einde parkeerzone” aan de ring staat verkeerd om! 
Deze 180 graden draaien. 

 
 

23 Meer hinder 
dan profijt! 

In het dorp overbodige paaltjes langs de stoeprand weghalen! 
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24 Mogelijk meer 
ondergrondse 
vuilnis opslag 
plaatsen 
creëren! 

Zorgen dat bewoners zoveel mogelijk hun kliko’s aan de straatzijde op 
de stoep niet permanent laten staan. 

 
 

25  Bij de nieuwe overbrugging van de Vroonweg naar de Oranjelaan aan 
beide zijde een leuning maken om meer het effect van een brug te 
creëren. 

 
 

26 Overigens is 
het eerste 
deel van de 
Zomer-straat 
tot aan de 
Nieuwstraat 
wel twee rich-
tingen! 

De witte belijning in de ring heeft vanwege éénrichtingsverkeer geen 
waarde. Werkt ook de indruk dat er twee richting verkeer is. 
Gaarne bij de herbestrating verwijderen. 
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27 Hoek Kaai/ 
Schelpenpad 

Het verwijderen van de laatste ondersteuning van de Lindebomen en 
verbreden van de stoep ter plaatste, opdat voetgangers, invalide- en 
kinderwagens het trottoir normaal kunnen vervolgen. 

 
 

Situatie rondt de AED in Dirksland 

 

plaatsen waar AED ophangen

plaats stikcer duidelijk bereikbaarheid van wie de AED

aanwezig

n.h.kerk niet aanwezig alleen tijdens opening gebouw kerk

onder de wiek niet aanwezig alleen tijdens opening gebouw kerk

geldershof aanwezig alleen tijdens opening gebouw geldershof

ger.gemeente niet aanwezig alleen tijdens opening gebouw kerk

fit en fysio niet aanwezig alleen tijdens opening gebouw fit en fysio

sporthal aanwezig alleen tijdens opening gebouw sporthal

tandarst buth niet aanwezig alleen tijdens opening gebouw buth

bejaarde woningen zoals mauritshof en andere geen aed aanwezig

de aed,s bij de mazda garage en transport van dongen zijn eigendom en liggen te ver weg

vroonlande en de fyschio zijn niet bereikbaar binnen de toegestaanne tijd

conclusie is;dat er in dirksland geen enkele aed bereikbaar is als er in de avond wat opdoet

zelfs overdag valt het niet mee om een aed te pakken te krijgen.


