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Aan de leden van de wijkbelangenvereniging  “de Bomenbuurt –Noordhoek” 
 
Geachte bewoner, 
 
Kort geleden is er een bestuurslid van de Wijkbelangenvereniging de Bomenbuurt-
Noordhoek bij u aan de deur geweest met de vraag of u ( weer) lid wilde worden van 
de vereniging. Daarnaast is er gevraagd naar verbeterpunten in de wijk.  Hieronder 
vindt u een overzicht van de punten die op het aanmeldingsformulier zijn geschreven.  
Staat uw opmerking er niet tussen of vindt u het antwoord onvoldoende, neem dan 
contact op met het secretariaat van de vereniging. Dan kunnen we kijken hoe dit op 
te lossen. De verbeterpunten zijn onder te verdelen in rubrieken.  
 
Grijs: 
Veel verbeterpunten die bij inwoners naar voren komen gaat over grijs, vooral de 
bestrating en parkeerproblemen. Er is hierover al contact geweest met de gemeente. 
We wachten nog op een  antwoord. Heeft u opmerkingen over het onderhoud van de 
bestrating dan kunt u, vooral bij struikelgevaar, rechtstreeks  contact opnemen met 
de gemeente. Van belang is dan de exacte plek, dus straat en huisnummer te 
noemen. Tijdens de schouw wordt er ook aandacht besteed aan de slechte 
bestrating, zoals die door u is aangegeven.  
Zoals bekend is de hele wijk een 30 kilometerzone. Een ieder wordt geacht niet 
harder te rijden dan 30 kilometer. Toch ervaren bewoners dat er regelmatig te hard 
wordt gereden. Het is ons  bekend dat de politie niet of nauwelijks handhaaft. Wel is 
er een mogelijkheid een DSI (dynamische snelheids indicator)  in te zetten. Deze 
registreert de snelheid. Mocht daar uit blijken dat er inderdaad te hard wordt gereden 
dan kunnen er maatregelen volgen. Wij  nemen  hierover contact op met de 
wijkagent.                                                                                                                                                                          
Ook zijn opmerkingen gemaakt over de parkeersituatie bij de Tandem. Binnenkort 
gaan we om tafel met de directeur van de Tandem om onder andere dit probleem te 
bespreken.  
 
Groen: 
Het onderhoud van het groen komt vaak voor als verbeterpunt in de wijk. Nog niet zo 
lang geleden werd het onderhoud in de categorie laag ingeschaald. Door inzet van 
onder andere de wijkbelangenverenigingen  is het onderhoud naar de categorie 
basis gegaan. Dit betekent dat er extra geld is uitgetrokken om het groen weer op 
niveau te krijgen. We hopen dat het komend jaar het onderhoud ook echt omhoog 
gaat. Het groenonderhoud wordt in de schouw meegenomen.  
 
Groenperken:  
De gemeente heeft besloten om groenperken die veel onderhoud vergen te 
vervangen door “saai” gras. Dit om zo de kosten te drukken. Niet iedereen is daar blij 
mee, maar het betekent wel dat het niet meer voorkomt dat de groenperken er 
onverzorgd bij liggen. Ook de kosten van onderhoud zijn hierdoor omlaag gegaan.  
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Overhangend groen:  
Overhangend is ook een onderwerp wat regelmatig terug komt. Treft u ergens 
overhangend groen van particulieren aan dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente. Zij gooien dan een groene kaart in de bus van desbetreffende bewoners 
met het verzoek het groen te verwijderen. Ook tijdens de schouw besteden we 
aandacht aan overhangend groen. Graag doorgeven  aan het secretariaat. 
 
Vijvers: 
Over de vijvers. Bekend is dat de gemeente regelmatig de vijvers schoon maakt. 
Daarbij maken ze gebruik van een zogenaamde klepel. Deze boot haalt al het riet uit 
het water. Vindt u dat het onderhoud toch te wensen overlaat, laat het ons weten. Dat 
nemen we mee tijdens de schouw.  
 
Hondenpoep: 
Over hondenpoep is heel veel te doen. Alle inwoners in de gemeente Noordenveld 
hebben een opruimplicht. Helaas houden de baasjes daar zich lang niet altijd aan. 
Daarom heeft de vereniging enkele jaren geleden besloten om paaltjes tegen 
hondenpoep te plaatsen op speelplekken in de wijk. We hebben de indruk dat dat 
werkt. Er zijn ook opmerkingen gemaakt over het plaatsen van speciale bakken voor 
hondenpoep in de wijk. De gemeente heeft te kennen gegeven dat niet te gaan doen. 
Hondenpoepzakjes kunnen gewoon in de groene of grijze container worden 
gedeponeerd. Bewoners kunnen wel zelf bordjes plaatsen. Dan moet er wel rekening 
worden gehouden met de maaimachines van de gemeente. U kunt ons daarover 
benaderen.  
 
Zwerfafval: 
Het zwerfafval is ook een punt van zorg. Aangegeven wordt dat er onvoldoende 
prullenbakken in de wijk staan. De gemeente is bezig met een inventarisatie van 
prullenbakken en zitbankjes in Noordenveld. Deze inventarisatie moet leiden tot een 
goede spreiding van bankjes en prullenbakken in de wijken en dorpen. Als vereniging 
worden we op de hoogte gehouden van de resultaten en we zullen dan ook kijken of 
er wordt voldaan aan de wens van meer prullenbakken in de wijk.  
 
Whats App: 
Er komen opmerkingen binnen over WhatsApp groepen in de wijk. Er zijn van deze 
groepen actief in de wijk. Wilt u meer informatie neem dan contact op met het 
secretariaat van de wijkvereniging. 
 
Over onderstaande punten zijn ook nog een paar opmerkingen gemaakt. Wij als 
wijkbelangenvereniging zullen deze punten bespreken om te kijken  hoe we het één 
en ander kunnen vormgeven. Misschien  zijn er leden die een idee over hebben over 
een zinvolle invulling van deze punten.  We horen het graag. 
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Jongeren: 
Opgemerkt wordt dat er in Roden geen gelegenheid meer is voor jongeren om elkaar 
te ontmoeten,of om samen te komen. Een  jongerensoos is er niet meer, de 
Boskamp is gesloopt. Ook een disco is er niet meer, na het afbranden van Pruim in 
het centrum van Roden.  
 
Ontmoeting: 
Opgemerkt  wordt dat het van belang is elkaar als inwoners te ontmoeten. Dat kan op 
straatniveau. Bijvoorbeeld gezamenlijk eten.  
 
Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de leden 
van het bestuur of via de mail  secretaris@debomenbuurt.nl  
 
Wijkbelangenvereniging “de Bomenbuurt- Noordhoek” 
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