
Opmerking Actie Actiehouder

Last van vliegtuiglawaai waardoor slapeloze nachten Melding gaat naar het Platform 

Geluidsoverlast Schiphol waar de 

gemeente Noordwijk aan 

deelneemt

Wethouder Barhoorn

Komt er nieuwe aanplant? Veel verdord door droge zomer. Gemeente gaat inventariseren 

i.s.m. wijkvereniging

Wethouder Barhoorn i.s.m. 

Wijkvereniging

Schuurtjes aan Obliehoren zien er rommelig uit. Voorstel om een heg te 

plaatsen tussen schuurtjes en voetpad

Wethouder neem punt mee i.s.m 

wijkvereniging

Wethouder Barhoorn i.s.m. 

Wijkvereniging

Hoge dennenbomen bij Parelduiker en Strandloper. Verzuren de grond 

en zorgen voor schaduw

Bewoners betrekken bij 

herbeplanting en herinrichting

Wethouder Barnhoorn

Veel trottoirs in slechte staat. Wortels van bomen duwen tegel omhoog. Foto's maken en melden bij 

gemeente. Er wordt snel actie 

ondernomen.

Wethouder van Duin

Veel meeuwenoverlast op daken van flats. Zwarte vlieger op dak heeft 

niet veel zin.

Meeuwen niet voeren Bewoners zelf?

Extra parkeerplaatsen bij de Deining, Hoogtij en de Branding op loze 

veldjes

Wethouder gaat weer 

inventariseren met wijkvereniging

Wethouder Salman i.s.m. 

wijkvereniging

Extra parkeerplaatsen bij de Zeekoet Wethouder gaat weer 

inventariseren met wijkvereniging

Wethouder Salman i.s.m. 

wijkvereniging

Omgeving Zeekoet onveilige situaties door gedrag van kinderen, fietsen 

op de stoep e.d.

Mogelijk plaatsen van een 

schakelhek

Wethouder Salman

Plantsoen tussen Deining, Hoogtij en Zwin wordt gebruikt als 

hondenuitlaatplaats. Hier geldt geen opruimplicht. Gevolg is veel 

viezigheid.

Checken officiële status stuk groen 

tussen Deining, Zwin en Hoogtij 

i.v.m. instellen opruimplicht 

hondenpoep

Wethouder Salman

Aan Deining-laag staat een boom die door grootte en ouderdom zorgt 

voor een onveilige situatie.

Afdeling Groen informeren Wethouder Salman

Zand in speeltuin Schelpenhoek nog steeds niet vervangen. Is bekend, nog even checken Wethouder Salman

Bouwplannen Vinkeveld-Zuid zorgen voor onrust en veel vragen. 

Wethouder zegt toe binnenkort met informatie te komen.

Brief versturen en 

voorlichtingsavonden organiseren

Wethouder Bakker

De ingang Tolhoren/Herenweg is een gevaarlijk punt.  Veel fietsers 

nemen deze, zonder op of omkijken. De plek is ook slecht verlicht en 

het wachten is op een aanrijding. Suggesties zijn een extra 

lantaarnpaal, verkeersremmende maatregelen op het fietspad of 

voorrangssituatie veranderen

Situatie kritisch bekijken en 

eventueel maatregelen nemen

Wethouder Bakker

Het concept deelauto is nog niet bekend in de wijk. Dit zou een manier 

kunnen zijn om de (tweede) auto de deur uit te doen. Een mogelijkheid 

is om dit idee via de wijkvereniging te introduceren en te peilen of er 

behoefte aan is.

Idee introduceren Wijkvereniging

Twee speeltuintjes Schelpenhoek/Uitvaltij zijn nog steeds een zand-

/kattenbak. Kunstgras en rubberen tegels zijn hier nog niet 

aangebracht.

Opnemen met ?? Wethouder Bakker

Grofvuil wordt regelmatig ruim van tevoren  buitengezet. Publiciteit aan geven, mensen 

aanspreken en melden bij 

gemeente.

Wijkvereniging

 Kan de wijkvereniging een rol kan spelen bij nieuwkomers in de wijk 

door ze bijvoorbeeld welkom te heten met een brief en soms een 

bloemetje? Dit is echter in verband met privacywetgeving niet mogelijk. 

Wel wordt de suggestie gedaan het mededelingbord bij AH op een 

duidelijker zichtbaarder plek te hangen

In verband met aanvragen 

vergunningen is dit een ingewikkeld 

traject. Heeft vooralsnog geen 

prioriteit.

Wijkvereniging

Door de gemeenteraad is recent natuur- en groenbeleid vastgesteld. 

Hierin is afgesproken dat er meer groen en biodiversiteit in de wijk 

komt. De wethouder stelt voor dit samen met de wijkvereniging op te 

pakken.

Afspraak maken Wethouder Fles i.s.m 

wijkvereniging

Een bewoner vraagt aandacht voor het in de praktijk brengen van het 

fairtrade-beleid van de gemeente, bijvoorbeeld tijdens deze avond. De 

wethouder kijkt of hierover iets kan worden opgenomen in de 

subsidieverordening.

Wethouder Fles
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