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Meldingen direct uit te voeren
Opm: Aan de ingang van het “Kantsterbos” aan de Bredeweg staan twee tegenstrijdige borden: een
gebodsbord ‘alleen voor wandelaars’ en een bord ‘vrije toegang voor wandelaars en fietsers’.
Antw: Het bord van Staatsbosbeheer stond er het eerst. Deze nodigt uit om te fietsen in het bos.
Om te benadrukken dat het hier om wandelpaden gaat heeft de gemeente in een later
stadium een standaard bord ‘alleen voor wandelaars’ geplaatst. Het is juist dat de informatie
hierdoor onduidelijkheid oproept. Het voetgangersbord is verwijderd.
Opm: De zoutkist staat boven aan het Pastoriepad. Voor de sleutel wordt verwezen naar huizen
onder aan de wierde. Bij ijzel is de zoutkist als gevolg van gladheid niet te bereiken.
Antw: Het verzoek tot het plaatsen van een zoutkist wordt gedaan door dorpsbelangen. Zij wijst
sleutelhouders aan. De gemeente faciliteert en voorziet alleen in de kist en de bevoorrading.
Met dorpsbelangen zou naar oplossingen gezocht kunnen worden, b.v. een andere locatie,
een tweede kist of extra sleutels bij laten maken.
Opm: De paden op de begraafplaats zijn veel te oneffen. Deze moeten vlak getrokken worden. Bij
uitvaarten ervaren dragers problemen bij het uitvoeren van hun werk.
Antw: Onlangs is het beheerplan begraafplaatsen vastgesteld waarin deze problematiek is
opgenomen. De begraafplaats heeft een rigoureuze aanpak nodig. Op korte termijn volgt een
gesprek met de begrafenis vereniging over de staat van onderhoud en de plannen.
Opm: Bewoners zijn niet ingelicht over vervuilde grond. De constatering van mannen in pakken
leidde enigszins tot een schrikreactie.
Antw: De gemeente wordt altijd op de hoogte gesteld van de aanleg van nutsvoorzieningen, omdat
ze wettelijk gezien daarvoor toestemming moeten verlenen. Na het graven van een sleuf
werd vervuilde grond geconstateerd. Dit was niet voorzien en derhalve niet
gecommuniceerd. In overleg met de gemeente is de vervuilde grond per direct afgevoerd en
vervangen door schone grond.
Opm: De parkeerplaats bij de ijsbaan is verzakt na aanleg van de gasleiding.
Antw: Samen met de ijsvereniging is de gemeente momenteel bezig om de toegang, het hek en het
terrein te verbeteren. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomer afgerond zijn.
Opm: Er bevinden zich verzakkingen rond de straatkolken aan het Pastoriepad.
Antw: De straatkolken zijn inmiddels aangewerkt.
Opm: Te hoge bermkanten waardoor het water bij regenval niet van de weg kan lopen. Dit is het
geval aan de Onnemaweg, tussen Scheeftil en Eisingaheem. Aan de Bredeweg tussen Kantens
en Stitswerd moeten de bermen worden aangevuld.
Antw: Bermherstel wordt in het voorjaar uitgevoerd. Daarbij is droog weer een vereiste om de
grond te kunnen bewerken. Indien het weer het toelaat zullen de bermen binnen een maand
hersteld worden.
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Opm: Er ligt een zeecontainer in het Boterdiep achter het rommelerf Usquerderweg 2. Is dit
toegestaan?
Antw: Er is contact met het Waterschap opgenomen. Het Waterschap heeft inspectie uitgevoerd en
treedt nog niet op zolang de doorgang niet verhinderd wordt. Ze houden de situatie echter
goed in de gaten.
Opm: Kan er een blikvanger aan de Usquerderweg geplaatst worden? Veel schooljeugd fietst daar
langs en werpt afval in bermen en sloten.
Antw: Er wordt een opdracht verstrekt om binnen een maand een blikvanger langs het fietspad te
plaatsen. Echter biedt dit geen garantie dat er geen zwerfvuil meer in de sloot terecht komt.
Mocht er veel zwerfvuil in de sloot geconstateerd worden, dan kan men overigens altijd de
gemeente bellen om het te laten verwijderen.
Opm: De bospaden in het “Kantsterbos” zijn een aantal jaren geleden van een nieuwe deklaag
voorzien. Het ging destijds om een proef. De begaanbaarheid werd er enorm door verbeterd.
Onderhoud heeft echter niet plaatsgevonden en momenteel is de situatie weer zo slecht dat
de begaanbaarheid te niet gedaan wordt. De deklaag is volledig verzadigd door grond-en
regenwater wat resulteert in een modderpoel.
Antw: De paden worden hersteld. De randen worden met een minikraan verwijderd waardoor de
holling in het pad verdwijnt en water beter afgevoerd kan worden. De paden zullen daar
waar nodig aangevuld worden. Een opdracht hiertoe is verstrekt. De werkzaamheden zullen
binnen een kwartaal plaats vinden.
Opm: Aan weerszijden van de oostelijke toegang tot de Antoniekerk zijn twee beeldbepalende
zieke bomen gekapt. Komen hier nieuwe bomen voor terug?
Antw: Deze bomen waren geen eigendom van de gemeente. Betreffend stuk grond hoort bij de
kerk. Er is echter wel een advies voor een omgevingsvergunning en een kapvergunning
afgegeven. Navraag heeft uitgewezen dat er binnen een jaar een herplantplicht bestaat van 4
linden. Deze zijn nog niet geplant. Het dorp kan in overleg met de kerk besluiten waar deze
bomen gepoot gaan worden.

Meldingen waarover intern overleg plaats moet vinden en waarop
teruggekomen wordt
Opm: Pand Kerkhofsweg 10 verkeert al jaren in een zwaar verwaarloosde staat en wordt niet
bewoond. Er is sprake van een onveilige situatie. De staat van het huis en de schuur nodigt
kinderen uit om te spelen en vormt daarmee een gevaar.
Antw: Bij de dorpsbewoners is bekend wie de eigenaar is van het pand. In eerdere instantie heeft
‘het dorp’ de eigenaar ook aangeschreven met het verzoek zijn pand (weer) in gebruik te
nemen. Daar waar in een eerder geval aangegeven werd dat de woning vrij toegankelijk was,
heeft de werkorganisatie DEAL een onderzoek ter plaatse ingesteld. Daaruit bleek dat de
toegangen en ramen waren dichtgezet. Er was geen reden voor het ondernemen van verdere
actie. Daarnaast werd aangegeven dat de heg naast de woning buiten proporties was/kwam.
Daarop is het Gemeentebedrijf gevraagd om te onderzoeken of er bij de afvalinzameling
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hinder van de heg werd ondervonden. Toen dat het geval bleek is contact gezocht met de
eigenaar en is hem gevraagd de heg terug te snoeien. Dat is korte tijd later ook gedaan.
Wanneer opnieuw het uitgroeien van de heg aan de orde is, zal opnieuw contact met de
eigenaar worden opgenomen. Mocht de woning op dit moment toegankelijk zijn dan zouden
bewoners de eigenaar daar op kunnen wijzen. Mocht hierop geen actie worden ondernomen
dan wordt men verzocht contact op te nemen met de gemeente.

Opm: Trottoir westzijde Pastorieweg (van bejaardenwoningen tot aan de hoek) verkeert na aanleg
van het gastractée Kantens – Rottum in zeer slechte staat. De tegels ‘dansen’ letterlijk in de
stoep. De afritten liggen er niet correct bij en ook de hoogte van het asfalt t.o.v. de stoep is
niet juist. De toegankelijkheid is slecht en voor mensen met een rollator is het pad niet
begaanbaar. Ook is de hoek trottoir Pastorieweg/Stitswerderlaan in slechte staat door
wortelopdruk. Bomen zijn verwijderd maar wortels veroorzaken het probleem.
Antw: Bij dergelijke werkzaamheden wordt er een vooropname door de aannemer gedaan. Bij
oplevering volgt er een visuele inspectie. Tijdens inspectie leek de oplevering correct, echter
in de loop der tijd is verzakking opgetreden omdat de verdichting van de ondergrond niet
voldoende blijkt. In mei vinden de weginspecties plaats. Aan de hand van de bevindingen en
het kwaliteitsniveau dat door de gemeente wordt vastgesteld zal bezien worden wat er
mogelijk is.
Opm: Het pad tussen de Langestraat (tussen 33 en 35) en de Molenweg (tussen 8 en 16) heeft
dringend onderhoud nodig. Er staat in de zomer veel onkruid, ook de steentjeslaag moet
aangevuld worden. Achter de molen moet er gesnoeid worden.
Antw: Voorheen werden deze werkzaamheden door de bewoners zelf uitgevoerd, waarbij de
gemeente faciliteerde in gravel en transport. Er wordt opdracht verstrekt nieuwe mijnsteen
aan te brengen en het onkruid rondom de molen te bestrijden. De bewoners van wie het
groen overhangt worden aangeschreven met het verzoek tot snoeien. De acties worden
binnen een tijdsbestek van een maand uitgevoerd.
Opm: De ijsvereniging gaat het hek vervangen en een greppel dempen. Enige jaren geleden was er
een bosplantsoen dat weggehaald is. Het is er nu open en kaal, er zijn slechts een aantal
struikjes teruggeplaatst in de punt, grenzend aan een tuin. De wens wordt geuit om op een
aantal meters afstand van het hekwerk een strook losse laag groeiende struiken te plaatsen
zodat je nog onder de bomen door kunt kijken. Dit zou een landschappelijker beeld van de
overgang van het dorp naar het buitengebied creëren en het trekt vogeltjes aan.
Antw: De beplantingsstrook is destijds verwijderd omdat het een slordig aangezicht was. Op de
boomplant dag is er voor gekozen hier bomen te poten en in de hoek van het veld struiken.
Wanneer de werkzaamheden rond de ijsbaan in een afrondende fase verkeren zullen in
overleg met de afd. Groen nog wat extra struiken geplant worden in de punt.

Meldingen die niet worden gehonoreerd i.v.m. budget en/of beleid
Opm: Aan de Kooistraat tegenover het blok met nummers 26 t/m 32 staan aan de wegzijde een
aantal bomen erg scheef. Bij een storm leveren deze bomen gevaar op.
Antw: Scheefstand is geen reden tot kap zolang de bomen vitaal zijn. Het gaat hier om vitale
bomen. Wanneer bomen ziek zijn of om andere redenen een gevaar vormen worden ze
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gekapt. Betreffende bomen zijn overigens eigendom van de woningbouwstichting. Wel
worden ze meegenomen in de bomencontrole en gesnoeid door de gemeente.
Opm: Er wordt geparkeerd in de bocht Pastorieweg/Stitswerderlaan. Is dit toegestaan?
Antw: Wanneer hier klachten over bestaan dient men zich te wenden tot de politie. Deze heeft een
handhavende rol.
Opm: Bestrating achterzijde Bredeweg ter hoogte van nr.’s 4, 6, 8 en 10 is slecht en onveilig. Het
betreffen hier seniorenwoningen waar mensen op leeftijd en vaak slecht ter been wonen.
Ook aan de voorzijde van deze woningen zitten diepe gleuven tussen de tegels.
Antw: De tegelpaden aan de voor-en achterzijde van deze woningen zijn eigendom van de
woningbouwcorporatie. De melder is verzocht hierover contact op te nemen met de Delthe.
Opm: Op de Middelstummerweg ontbreekt een voetpad. Dit probleem wordt al jaren ingebracht
maar heeft nog nooit geleid tot een veilig resultaat. De gemeente wordt gevraagd de
coördinatie op zich te nemen met de diverse beheerders van weg en berm, om eindelijk eens
een minimale voorziening te bereiken voor de veiligheid van de voetgangers.
Antw: De gemeente neemt hierin niet de coördinatie op zich maar zal dit punt in het eerstvolgend
overleg met de Provincie op de agenda plaatsen. Echter de gemeente is van mening dat
hierin de rol van het dorp van groot belang is. Wanneer je als dorp kunt aantonen dat er veel
draagkracht bestaat voor deze wens heeft dat een positief effect (bv. handtekeningenactie).
Het dorp zal aan de Provincie met kracht duidelijk moeten maken dat het hele dorp deze
plannen ondersteunt.
Opm: De parkeerplaats ter hoogte van Kooistraat nummer 38 verzakt.
Antw: Inspectie heeft uitgewezen dat de verzakking binnen de kwaliteitsnorm valt. Het betreft hier
een parkeervak en geen looppad, er is geen sprake van opstaande tegels en om die reden
geen directe noodzaak voor herstel.
Opm: Aan de Stitswerderlaan is er in de bocht slecht zicht op tegemoetkomend verkeer. Ook voor
schoolkinderen is dit een gevaarlijke onoverzichtelijke bocht. Zou een spiegel hier uitkomst
bieden? Deze zou geplaatst moeten worden bij de ingang van het bospad/aan de rechterzijde
van de weg bij de ingang van de ijsbaan.
Antw: Er wordt geen spiegel geplaatst. Een spiegel schept een soort van schijnveiligheid, mensen
gaan ‘op de spiegel’ rijden en het geeft geen garantie dat de situatie daarmee veilig is. Men
dient hier rustig te rijden en rekening te houden met elkaar.
Opm: Op de hoek Pastorieweg/pad aan de kant van de Pastorieweg worden gewoonlijk 8 stuks
containers aangeboden. Omdat de stoep naar de weg afloopt kunnen ze niet vlak aan de weg
geplaatst worden. Het gevolg is dat de hele hoek door containers wordt ingenomen en er
daardoor geen doorgang meer is over het voetpad. Is het mogelijk hier een opstelplaats te
creëren?
Antw: Ter plekke, op het moment dat de containers werden aangeboden, is gekeken naar de
situatie. Er wordt geen opstelplaats gecreëerd. De containers hinderen niet de doorgang van
het trottoir wanneer deze netjes naast elkaar geplaatst worden. De situatie als deze is een
veel voorkomende in de gemeente. Wanneer hier een opstelplaats gecreëerd zou worden,
zouden er binnen de gemeente talloze andere plaatsen voor in aanmerking komen. Wanneer
de containers op een rij staan is er voldoende ruimte op het voetpad om te lopen.
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Opm: Kan de kledingcontainer die nu bij de ingang Pastorieweg staat, verplaatst worden en bijgezet
worden bij het afvaleiland? Vroeger stond deze bij het hek. Nu is het een lelijk industrieel
blok bij binnenkomst.
Antw: De container wordt niet weer bijgezet. De oude locatie van de textielcontainer was naast de
ingang van de ijsbaan. De container stond voor een parkeerplaats waardoor ledigen in het
geval van een geparkeerd staande auto niet mogelijk was, om enige mogelijke schade te
voorkomen. Op de oude locatie was de container slechts vanaf één zijde goed bereikbaar. De
ruimte voor de glasbakken werd ook als parkeerplek gebruikt waardoor lediging niet mogelijk
was. De verharding voor de inwerpopening was verzakt waardoor bij regenachtig weer
regelmatig sprake was van een plas. De ondergrond waarop de container stond bestond uit
losliggende stoeptegels. Mede op aanvraag van de ijsvereniging en de jeugdsoos is de
container verplaatst. Door de containers op de huidige manier te plaatsen kunnen alle
containers goed geleegd worden, zijn alle containers goed bereikbaar en worden er geen
parkeerplekken opgeofferd.
Opm: Hondenpoepoverlast in het bos. Is het mogelijk om bij elke ingang van het bos (3 stuks) een
afvalcontainer te plaatsen met dispensers om deze overlast te voorkomen.
Antw: De pilot met dispensers voor zakjes om hondenpoep op te ruimen is nog gaande. Op korte
termijn volgt een evaluatie en zal besloten worden of uitbreiding hiervan wenselijk is. Het
huidige beleid is dat honden zich van uitwerpselen mogen ontdoen op groenstroken langs de
weg en langs voetpaden. In situaties als kinderspeelplaatsen, zandbakken en gedeeltes van
de weg bestemd voor voetgangers is de houder of eigenaar van de hond verplicht er voor te
zorgen dat de hond zich niet van uitwerpselen ontdoet. De gemeente gaat uit van de
hondenbezitter om de openbare ruimte schoon en netjes te houden. De gemeente ruimt
geen uitwerpselen van honden op. Ook plaatst de gemeente geen borden.

Buurtschouw Kantens

Pagina 5

