
Dorpswijkbelangenvereniging:  Hullenveld  
Dorpswijkschouw datum:  14 juni 2018  
Aanwezig:   Linda Zwaanstra (politie) 
   Hans van Leeuwen en Wim Blomsma (Buurtnetwerk Hullenveld Roden) 
   Gert van Rossum en Martin Appeldoorn (gemeente Nordenveld) 
   Jan Donkelaar (Welzijn in Noordenveld) 
 
Opmerkingen vooraf:   Het Buurtnetwerk Hullenveld Roden informeert de bewoners die punten hebben aangedragen.  
 
Punten Algemeen: 
 

Nr. Waar: 
(in te vullen 
door 
vereniging) 

Vraag/klacht 
(in te vullen door vereniging) 

Oplossing/actie 
(in te vullen door 
gemeente) 

Actienemer: Streefdatum: Datum 
afhandeling 

1 Anne de 
Vriesstraat  

Tijdens Rodermarkt is een 
parkeerverbod, maar de straat staat vol 
met auto’s. Graag handhaven. 

Het parkeerverbod is 
opgenomen in bijzondere 
wetgeving.  
Wordt in het draaiboek van 
de politie meegenomen. 
Daarnaast wordt het 
doorgegeven aan de 
afdeling handhaving.  

Linda en Gert  Juni en tijdens 
Roder Markt in 
september 

 

2 Anne de 
Vriesstraat  

Parkeerplaats. Na afloop evenement 
rijden auto’s tussen de bomen door het 
veld af naar Anne de Vriesstraat. 
Kunnen er paaltjes komen? Nu staan er 
betonblokken die elk jaar gebracht en 
gehaald worden uit de Heerestraat.  

Liever geen paaltjes 
plaatsen. Daar kunnen 
auto’s en voetgangers nog 
tussen door. Voorgesteld 
wordt om dranghekken te 
plaatsen. Het plaatsen van 
de hekken wordt dan 
opgenomen in de 
vergunning.  

Gert  Juni  

3 Raiffeisenlaan 
en A. 
Schweizerplants
oen  

Plaatsen DSI 30 kilometer zone. DSI 
wordt geplaats. Moet nog 
wel in de planning 
opgenomen worden (DSI 
wordt regelmatig ingezet).  

Gert informeert Rubert 
Enter van de 
gemeente  

Juni  

4 Raiffeisenlaan 
en A. 
Schweizerplants
oen  

Meenemen in strooiroute Het buurtnetwerk wordt 
gevraagd een brief naar de 
gemeente te sturen met 
argumentatie.  

Buurtnetwerk 
Hullenveld Roden 

Najaar  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punten Groen: 
 

Nr. Waar: 
(in te vullen 
door vereniging) 

Vraag/klacht 
(in te vullen door vereniging) 

Oplossing/actie 
(in te vullen door gemeente) 

Actienemer: Streefdatum: Datum 
afhandeling 

1 Ceintuurbaan-
zuid tegenover 
nr. 8 

Spoor van winterse slippartij in het 
gazon, geeft problemen bij het maaien 

Tijdens fietstocht niet geconstateerd    Afgerond  

2 Hoek 
parkeerplaats, 
grote veld t.h.v. 
A. de Vriesstraat 

Het veld is na rioleringswerkzaamheden 
opgehoogd en ingezaaid, maar deze 
hoek niet. Stond een bouwkeet. 

Deze plek ophogen en inzaaien  Gert 
informeert 
Franc 
Oosterloo van 
de gemeente  

Najaar   

3 Hullenweg  Snoeien ruiterpad Snoeien met bosmaaier Gemeente  Juni  Afgerond 

4 Zuidenveld nr. 9 
en 15 

Rand plantsoen kapot gereden Er zijn graskeien geplaats. Extra 
keien plaatsen.  

Gemeente  
 

Zomer   

5 Zuidenveld  Verfraaien plantsoen. In verleden 
narcissen gepland, maar door het 
maaien weer verdwenen.  

De gemeente doet hier verder niets 
aan. Omwonenden mogen 
narcissen planten. Graag door 
middel van stokjes aangegeven 
waar deze gepland zijn.  

Hullenveld 
informeert de 
bewoner(s) 

Zomer/najaar  

6 H. 
Scheepstrastraa
t  

Blad bij de vijver graag weghalen. Er ligt 
regelmatig afval van de vissers.  

Afval inmiddels verwijderd. Vissers 
moeten uiteraard hun eigen afval 
opruimen. 
 

Gemeente  Juni Afgerond 

7 Zamenhofstraat Gras vaker maaien De gemeente heeft een andere 
maaimachine aangeschaft met een 
langere maaidek (maaiarm). Het ziet 
er nu netter uit.  
 
 
 

Gemeente  Juni  Afgerond  



8 Hullenweg in het 
weiland nr. 9 en 
in de wal 11 en 
13 

Plant, waarschijnlijk Japanse 
duizendknoop, breidt erg uit 

Situatie is bekend bij de gemeente 
en de wal wordt regelmatig 
geklepeld. Is ook opgenomen in de 
maairoute. Het weiland is niet van de 
gemeente, maar particulier 
eigendom.  

Gemeente  Juni  Afgerond 

9 H. 
Dunantplantsoe
n 26 

Grasveld ziet er slecht uit  Ophogen en opnieuw inzaaien  Martin Juni  Afgerond  

 
 
 
 
Punten Straatwerk, Straatmeubilair en Bebordingen: 
 
 

Nr. Waar: 
(in te vullen 
door vereniging) 

Vraag/klacht 
(in te vullen door vereniging) 

Oplossing/actie 
(in te vullen door gemeente) 

Actienemer: Streefdatum: Datum 
afhandeling 

1 Ceintuurbaan-
zuid nr. 8, 10, 
12 en 14 

Stoep slecht, bij regen plasvorming 
(water kan niet weg) en spoor van 
winterse slippartij in het gazon bij nr. 8 

Situatie bekeken en voldoet aan de 
norm. Spoor niet geconstateerd.  

  Afgerond 

2 Ceintuurbaan-
zuid hoek M.L. 
Kingstraat 
noordzijde 

Stoep, water loopt slecht weg Situatie bekeken en voldoet aan de 
norm  

  Afgerond 

3 Stoep Zonnehof 
(wijk 
overstijgend) 

Paadje in de hoek van de Anne de 
Vriesstraat richting centrum. Stoep 
Zonnehof oneffen. Rollator en 
kinderwagen onvriendelijk.  

Stoep voldoet aan de norm. Wel 
overhangend groen. Groene kaart in 
de bus van de bewoner.  

Martin Juni  

4 Nieuweweg  Ontbreken slagboom t.b.v. oversteek 
Nieuweweg t.h.v. fietspad tussen 
Raiffeisenlaan en hockeyvelden 

Geen idee. We wachten op 
aanpassing van de Nieuweweg. 
Daarvoor is een fietsplan in 
ontwikkeling.  

   

5 Begraafplaats  Slordige toegang naast toegangshek 
begraafplaats Norgerweg 

Is geconstateerd. Er zijn kleine 
beuken geplaatst.  

Gemeente  Juni  Afgerond 

6 Hullenweg I.v.m. hoge snelheid van auto’s 
afbakening voor fietsers (onderbroken 
strepen aan weerszijden van de weg) 
 
 

Bespreken met Rubert Enter van de 
gemeente  

Gert  Juni/juli  



7 Weg tussen 
Borglaan/A. 
Schweitzerplant
soen 

Bestrating repareren o.a. bij 
parkeergarages achter woningen A. 
Schweitzerplantsoen  

Niet zeker of dit eigendom is van 
gemeente of bewoners. Nazien in 
stroomlijn. Inmiddels bekeken. 
Bestrating is van de gemeente.  

Martin  Juni  

8 
 

A. 
Schweitzerplant
soen t.h.v. 24 
en 52 

Plan in midden van trottoir palen ter 
voorkoming van autoverkeer 

Situatie ter plekke bekeken. Beleid 
van de gemeente is geen palen meer 
plaatsen. Geen aanleiding om daar 
van af te wijken.  

Gemeente   Afgerond 

9 Rozenhof  Bestrating her en der egaliseren Bestrating wordt in zijn geheel 
aangepakt  

Gemeente  Juni  Afgerond 

10 Beek en Bosch Duikers bladvrij maken in de sloot 
lopende vanaf Katlaan naar de 
Molenweg. Is de sloot naast het voetpad 
tussen de twee gebouwen van Beek en 
Bosch via Jan Fabrisiuslaan richting 
Molenweg. 

Situatie ter plekke bekeken. Geen 
extra inzet nodig, is regulier 
onderhoud  

Gemeente  Afgerond  

11 Achter aula 
(tussen 
Borglaan en 
Ceintuurbaan-
zuid 

Voetpad erg slecht Situatie ter plekke bekeken. 
Mollegaten worden hersteld.  

Martin Juni  

14 Zuidenveld  Wordt gebruikt als sluiproute, te hard 
gereden en vol met auto’s tijdens in – 
en uitgaan van de school 

Gaat om de Marke. Afwachten wat er 
met de school gaat gebeuren.  

  Afgerond  

15 H. 
Scheepstrastraa
t nr. 22   

Trottoir verzakt Voldoet aan de norm   Afgerond 

16 Hoek 
Homanstraat/Za
menhofstraat  

De stoep is door een langdurig verblijf 
van een pomp daar tijdens de riolering- 
en andere werkzaamheden zodanig 
verzakt dat er na regen water blijft 
staan. 

Situatie bekeken, maar niet 
geconstateerd 

  Afgerond 

 
 
Punten Speelvoorzieningen: 
 

Nr. Waar: 
(in te vullen door 
vereniging) 

Vraag/klacht 
(in te vullen door vereniging) 

Oplossing/actie 
(in te vullen door gemeente) 

Actienemer: Streefdatum: Datum 
afhandeling 



1 T. Thijssenstraat  Speelplek plantsoen hoek 
Leeuwplantsoen/Zondagstraat/T. 
Thijssenstraat 

Erg nat, drainage aanleggen? Martin 
overlegd met 
Jan Louwes 
van de 
gemeente 

Juni   

2       

 


