Kerkbrink 6
1873 HH Groet
Email: info@dorpsvereniginggroet.nl
Website: http://www.dorpsvereniginggroet.nl
Facebook: http://Facebook.com/DvGroet

Jaarverslag Wijkgericht werken 2016
Aangaande Wijkgericht werken kunnen de belangrijkste onderwerpen als volgt worden samengevat:
-

Kernoverleg (tezamen met Stichting Wrakhout) met Gemeente
Jaarlijkse Wijkschouw

Kernoverleg gemeente
In 2016 hebben we, samen met de wijkvereniging van Camperduin, eenmaal (19 september) overleg
gevoerd met onze wijkwethouder. Onze wijkagent, Bas Klene, was deze avond verhinderd. De
belangrijkste onderwerpen die in dit kernoverleg zijn besproken, zijn:

 Voortgang uitvoering dorpsplan
Op woensdag 21 september is over de vervanging van de bestaande verkeersdrempels een
bijeenkomst gepland met delegatie gemeente, middenstand, aanwonenden en de
dorpsvereniging. Aanvullend is in dit overleg de status van de overige nog openstaande
actiepunten besproken.
 Gevolgen BUCH voor de dorps en wijkverenigingen
Met ingang van 1 januari 2017 fuseert de werkorganisatie van de gemeente Bergen met de
werkorganisaties van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo tot de nieuwe werkorganisatie
BUCH.
De grootste wijziging voor de dorpsvereniging en wijkverenigingen is dat er gebiedsregisseurs komen.
Voor Schoorl, Groet en Camperduin wordt één regisseur aangesteld, die ondersteund wordt door een
team. In december heeft de gemeente ons een bericht gestuurd waarin vermeld staat dat de

gebiedsregisseur voor Schoorl en Groet Monique Klaver-Blankendaal is. Een kennismaking
met haar moet nog worden gepland.
 Vervanging van de verkeersdrempels in de Heereweg
De gemeente had eind 2015 de intentie om in 2016 drie van de zeven drempels te vervangen door
geasfalteerde drempels. Het zou dan gaan om de drempels die het meest overlast geven.
Op 21 september heeft de gemeente een gewijzigd plan met de dorpsverenging besproken. Bij deze
bespreking waren tevens aanwezig vertegenwoordigers van het zakencentrum en van
Bewonersvereniging Belangen Voorweg en Heereweg.
Het gewijzigde plan houdt in dat in het voorjaar 2017 het volledige traject opnieuw geasfalteerd gaat
worden. Alle partijen oordelen positief. Uitvoering zal starten in maart en moet in april gereed zijn.
Het ligt in de bedoeling om voor de aanvang van het project een inloopavond voor de bewoners te
organiseren.

Wijkschouw
Het was de bedoeling om de op 9 november geplande wijkschouw grotendeels te besteden aan het
onderwerp "veiligheid”.
Met onze wijkagent en andere medewerkers van politie was reeds overeenstemming bereikt over hun
bijdrage aan deze wijkschouw. De bedoeling was om een stukje van Groet onder de loep nemen
waarbij voornamelijk gelet zou worden op veiligheid/inbraakgevoeligheid.
Helaas kregen wij kort voor de uitvoering bericht dat onze wijkwethouder verhinderd was en dat van
gemeentewege de wijkschouw geannuleerd werd. Een nieuwe datum is nog niet vast gesteld.
Door personele wisselingen binnen de gemeente is ook vertraging ontstaan in de opvolging van nog
openstaande punten vanuit de wijkschouw november 2015. Wij hopen met de benoeming van de
nieuwe gebiedsregisseur op verbetering.

