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Jaarverslag Wijkgericht werken 2015 
 
In het kader van wijkgericht werken kunnen in het verslagjaar de belangrijkste onderwerpen als volgt 
worden samengevat: 
 
- Jaarlijkse Wijkschouw 
- Kernoverleg (tezamen met Stichting Wrakhout) met Gemeente 
 
Wijkschouw 
Op 11 november is samen met vertegenwoordigers van de gemeente de wijkschouw uitgevoerd. Van 
de gemeente waren Odile Rasch (wijkwethouder), Dorine van der Meij (wijkcoördinator), Gerard 
Klinkhamer (teamleider Onderhoud), Yoeri Schilder (buitendienst) en Sven van Eijk (Verkeer) aanwezig. 
Namens de dorpsvereniging waren dat Jan Apeldoorn en Paul Ruis.  
 
Voorafgaand aan de uitvoering heeft de werkgroep wijkgericht werken een overzicht van te bezoeken 
locaties/ te bespreken onderwerpen samengesteld. 
 
De bronnen voor deze wijkschouw zijn geweest: 
- Wijkschouw 2014 (opvolging van nog openstaande punten); 
- Dorpsplan; 
- Verzoeken van bewoners van Groet 
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten die dit jaar aan de orde zijn geweest: 
 
- Extra parkeerplaatsen Kievitslaan 

Gemeente wilde daar, in eerste instantie, drie nieuwe parkeerplaatsen aanleggen. Na het inmeten 
is, gezien de beperkte ruimte, besloten dat het er twee worden. 
 

- Verbreding en opknapbeurt wandelpad tussen bebouwing en polder 
Het eerste (meest gebruikte deel) zal worden opgeknapt door de gemeente; vervolg wordt nader 
besproken. De snelheid en fasering van de uitvoering wordt beïnvloed door de kosten die hiermee 
gemoeid zijn. 
 

- Plaatsen prullenbakken op alle plaatsen waar bankjes staan. 
Dorpsvereniging zal melden welke locaties van toepassing zijn. Denk hierbij aan de picknicksets op 
de Kerkbrink en de nieuwe bankjes tussen de Binnenweg en de Scholeksterstraat 
 

- Gebruik (misbruik) voetpad als parkeerplaats ter plaatse van Gruttoweg 14 
Gemeente zal NP-tegel in bestrating aanbrengen; afzetten met paal of paaltjes is ongewenst. 
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- Begroeiing diverse voetpaden (bijvoorbeeld) Leeuweriklaan 
Tegenwoordig wordt onkruidbestrijding met gif niet meer gebruikt en borstelen is ook niet de 
ideale oplossing. Als paden ernstig vervuild zijn wordt geadviseerd dit te melden via MOR-systeem. 
 

- Roestige doelen op speelveld naast de school 
Deze worden vervangen door nieuwe geel-blauwe doelen zoals ook elders in de gemeente. 
 

- Vervangen L02F borden (gele omranding) door LO2 verkeersborden bij zebra’s. 
De afdeling Verkeer van de gemeente wil terugkomen op de afspraak dat de verkeersborden bij 
zebrapaden vervangen worden door borden zonder fluorrand. De redenen die zij hiervoor geven 
zijn dat de gele rand extra attentiewaarde heeft en dat deze borden in andere kernen gebruikt 
worden. Dit is nog onderwerp van discussie omdat dit als actiepunt eerder door hen is 
goedgekeurd en in het door het vorige College van B & W geaccordeerde Dorpsplan vermeld staat. 
 

- Vervanging verkeersdrempels Heereweg. 
De gemeente heeft de intentie om in 2016 drie van de zeven drempels te vervangen door 
geasfalteerde drempels. Het gaat dan om de drempels die het meest overlast geven. De 
dorpsvereniging heeft over de verkeersdrempels nauw contact met de vereniging BBVH 
(Bewonersvereniging Belangen Voorweg en Heereweg) en heeft deze vereniging mandaat gegeven 
te bepalen welke drempels prioriteit hebben. 
 

- Aantal verkeersborden 
In het dorpsplan staat dat we kritisch gaat kijken naar de veelheid aan verkeersborden in ons dorp 
en in principe alle borden gaan verwijderen tenzij het wettelijk verplicht zijn.  
 
Tijdens de wijkschouw is door de ambtenaar verkeer opgemerkt dat een extern bureau inmiddels 
een inventarisatie heeft gedaan in Egmond. Vervolgens komt Schoorl aan de beurt en dan Groet. 
De verwachting was dat in de gemeente Bergen 4500-5000 borden zouden staan maar dat blijken 
er bijna 10.000 (!) te zijn. Na de inventarisatie zal de gemeente gaan saneren. Blijkbaar hebben we 
in Groet een goed signaal gegeven. 

 
- Openbare ruimte. 

De gemeente vraagt bewoners onderwerpen aangaande de openbare ruimte te melden bij het 
meldpunt op de website van de gemeente. In de laatste nieuwsbrief (november 2015) van de 
Dorpsvereniging is hier aandacht aan besteed en zijn er voorbeelden genoemd. Op de website van 
de dorpsvereniging staat een linkje naar het meldpunt bij de gemeente. 

 
  



 

 

Overleg gemeente 
In 2015 hebben we, samen met de wijkvereniging van Camperduin, tweemaal (11 maart en 24 
november) overleg gevoerd met onze wijkwethouder en onze wijkcoördinator. Ook onze wijkagent, 
Bas Klene, was daarbij aanwezig.  
 
Het belangrijkste onderwerp is de uitvoeringsparagraaf van het dorpsplan. In het laatste overleg is ook 
de uitgevoerde wijkschouw geëvalueerd.  
 
De onderstaande onderwerpen zijn in het laatste kernoverleg aan bod gekomen± 
 
- Geldautomaat Groet 

We hebben gevraagd naar de status van de aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe 
geldautomaat. Op een later moment is terug gekoppeld dat de procedure loopt en dat de 
dorpsvereniging door de daarvoor verantwoordelijke ambtenaar over de status geïnformeerd zal 
worden. 
 

- Inbraakpreventie 
Onze wijkagent vertelde dat de politie presentaties kan geven over inbraakpreventie en 
‘babbeltrucs’. Hij zal deze presentatie ook op onze algemene ledenvergadering verzorgen. 

 
Op verzoek van de gemeente is er op 9 september 2015 nog een specifieke bijeenkomst belegd met 
de dorpsvereniging Groet en Stichting Wrakhout (Camperduin). Aanleiding voor deze bijeenkomst was 
het collegebesluit om nieuwe afspraken te maken met de wijk- en dorpsverenigingen.  
 
Alle wijken zijn uitgenodigd voor een workshop om tot een dorp- of wijkplan te komen. Omdat de 
Dorpsvereniging Groet een aantal jaren geleden zelf al met de gemeente, inwoners en ondernemers 
een dorpsplan heeft opgesteld is in dat overleg besloten dat er geen behoefte is om een traject tot een 
nieuw dorpsplan opnieuw te doorlopen. Wat Groet betreft wordt er aandacht besteed aan de 
bestaande uitvoeringsparagraaf van ons dorpsplan.  
 
Omdat Camperduin nog geen dorpsplan heeft, heeft de gemeente in dat overleg aangeboden om de 
Stichting Wrakhout te ondersteunen in de ontwikkeling van hun plan.  
 


