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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 13 november 2017 
 
Aanwezig:  L. Verheij, Y. Dieks (Welcom),, E. Raaijmakers, G. Schreur, A. Gasseling 
(Sociaal Team Montferland), M. Gerrits, W. Legeland (Politie Oost-Nederland), E. Lievaart 
(Gemeente Montferland),  R. Geers, M. Kniest; secretaris en verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving:  P. Hoogeveen, H. Terbeek (Plavei), W. Linssen. 
 

 
1.  Opening 

M. Kniest neemt het voorzitterschap waar en opent de vergadering. Zij heet allen welkom.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

       - Op 18 sept jl. is van E. Lievaart bericht ontvangen dat het trapveld van de J.O.P. op het 

industrieterrein is verbeterd. 

       - Op 14 nov. a.s. is er Energiecafé,  georganiseerd door de Gemeente Montferland.  

       - Van het bestuur van V.V.L. is bericht ontvangen dat er in 2018 opnieuw contact zal zijn 

over het onderwerp openstelling voetbalveld voor jeugd in de schoolvakanties. 

       - Lengelseweg, vrachtverkeer. De provincie heeft laten weten dat er in het najaar diverse 

wegwerkzaamheden plaatsvinden waardoor er eveneens overlast van vrachtverkeer kan 

zijn.  

       - Fietsencontrole. Vanuit het wijkplatform waren R. Geers, W. Linssen en M. Kniest op de 

Galamaschool aanwezig voor de fietsencontrole. R. Geers vat kort samen dat de kwaliteit 

van de verlichting van de fietsen van de kinderen over het algemeen slecht te noemen is. 

De veiligheid van de kinderen is daardoor in het gedrang. Hij stelt voor om een week vóór 

de controle een folder mee te geven aan de kinderen zodat de ouders kunnen zorgen dat 

de verlichting vóór de controle en de winter in orde is. W. Legeland antwoordt op vragen 

vanuit de vergadering dat BOA’s geen bevoegdheid hebben om te beboeten voor slechte 

fietsverlichting, de politie heeft deze uiteraard wel. L. Verheij merkt op dat veilig fietsen van 

schoolkinderen primair de verantwoordelijkheid is van de ouders.  

       -  Beweegroute. De beweeggroepen van de Oefentherapie Montferland 

(www.oefentherapiemontferland.nl) gaan ook in de winter gewoon door. Er zijn vaste 

groepen op dinsdag van 9.30 tot 11.00 via de Buurtsportcoach van Laco en op donderdag 

van 10.00 tot 11.00 via Oefentherapie Montferland. Op maandag zijn er groepen via de 

KBO.  

       - Voor het handhaven van onder andere het hondenbeleidsplan is er uitbreiding van het 

aantal BOA’s gerealiseerd. 

http://www.oefentherapiemontferland.nl/
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- Op 6 november jl. is er een informatieavond geweest voor de wijk- en dorpsraden over 

subsidiemogelijkheden voor leefbaarheidsprojecten. 

- Op de Whatsappborden in de komportalen wordt op de achterzijde “Tot ziens” geplaatst. 

- Voorzieningen ’s-Heerenberg Oost. Op de Bongerd is de pinautomaat gesloten, van de 

Rabobank is bericht ontvangen dat nog niet bekend is of en wanneer de pinautomaat weer 

in werking wordt gesteld. De Emmauskerk wordt binnenkort gesloopt. Ook het gebouw van 

Plavei staat grotendeels leeg. Uit de vergadering komt naar voren dat zich bij de apotheek 

in het centrum lange rijen vormen rond 16.30-17.00 uur en dat de geparkeerde auto’s en 

wachtende mensen voor een lastige verkeerssituatie zorgen. In ’s-Heerenberg Oost zouden 

dependances van voorzieningen en een prikpost wellicht ook een uitkomst zijn voor de 

wijken in oost. De verkeerssituaties maar ook de afstand naar het centrum via de Oude 

Doetinchemseweg en de Lengelseweg zijn vooral voor ouderen, mensen met beperkingen 

en mensen met kinderwagens lastig en tamelijk onveilig en bij slechte weersomstandig-

heden zelfs ondoenlijk.  

- Op 12 november jl. was er een rommelmarkt in het Lacogebouw, de auto’s stonden tot 

bovenaan het viaduct geparkeerd. W. Legeland deelt mede dat de politie niet geïnformeerd 

was. Gaarne ook melding van dit soort evenementen zodat deze op de horeca- en 

evenementenkalender van de politie geplaatst worden. Verder kan voor dergelijke situaties 

altijd de politie gebeld worden: 0900-8844 en voor spoedeisende zaken uiteraard 112. 

3. Goedkeuring verslag van 11 september 2017 

      - Pag.1; punt 2: E. Lievaart merkt op dat er een uitbreiding van BOA’s komt van 0,5 fte. 

      - Pag. 2; punt 2: E. Lievaart merkt op dat er vanuit de rioleurs (rioleringsdeskundigen 
Gemeente Montferland) nog een aanvulling met (technische) details op de tekst van het 
verslag wordt gezonden. 

      - Pag. 3; punt 5: L. Verheij merkt op dat wegversmallingen het beste werken bij niet 
geregelde voorrangssituaties. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

4. Inventarisatie knelpunten voor rondgang wijken ´s-Heerenberg Oost met 

vertegenwoordigers politieke partijen voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 

 Uit de vergadering worden de volgende punten genoemd als knelpunten: 

Wateroverlast, verkeerssituaties Oude Doetinchemseweg en Lengelseweg, steunpunten 

voorzieningen in ’s-Heerenberg Oost (apotheek, prikpost, tandarts, huisarts, Welcom, bank 

e.d.), leegstand De Bongerd: Plavei en winkel, rommel in de wijken, touringcars op de Oude 

Doetinchemseweg o.a. nabij de apotheek, gebrek aan structurele voetbalfaciliteiten voor 

basisschoolkinderen en middelbare school jeugd. 
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5. Verkeersexamen en fietsverlichtingcontrole Galamaschool 

Het verkeersexamen en de fietsverlichtingcontrole voor de leerlingen wordt als belangrijk 

ervaren door ouders, school,  wijk, politie en de kinderen zelf.  

Het examen en de fietsverlichtingcontrole vergroten de verkeersveiligheid voor de kinderen. 

W. Legeland betreurt het dat de politie niet aanwezig was tijdens de fietsverlichtingcontrole 

en vraagt het wijkplatform tijdig een rooster aan te leveren zodat er bemensing kan worden 

ingepland. R. Geers vraagt de data op. Eén week voor het examen en de controle worden 

er folders van Veilig Verkeer Nederland aan de kinderen meegegeven zodat zij zich samen 

met hun ouders kunnen voorbereiden. De wijkagent doet samen met de kinderen van groep 

3, 4 en 7 ook een laseroefening en samen spreken zij automobilisten aan.  

Om de fietsverlichting van de kinderen te verbeteren zal voor het najaar 2018 een 

posteractie worden gehouden en zullen de besturen van sportverenigingen ook worden 

gevraagd medewerking te verlenen aan het plaatsen van posters e.d. Ook de Gemeente 

Montferland wordt gevraagd medewerking te verlenen, E. Lievaart zal dat ondersteunen. 

Guido Groenendijk van Welcom zal medewerking worden gevraagd om bij de sport- en 

cultuurorganisaties het onderwerp veiligheid en verlichting voor fietsers onder de aandacht 

te brengen onder het motto: Veilig uit,  Veilig thuis,  ook bij sport en cultuur! 

 

 6. Verkeerssnelheid motorvoertuigen Antoniusstraat Lengel, Oude Doetinchemseweg, 

Rodingsveen, Lengelseweg, De Zandakkers, stand van zaken maatregelen 

 De voorzitter geeft een korte inleiding op het onderwerp. E. Raaijmakers.merkt op dat er 30 

km stickers zijn verstrekt. Op eigen initiatief hebben bewoners van de Antoniusstraat deze 

aan lantaarnpalen bevestigd, dit is blijkbaar niet toegestaan. Wel mag in de eigen voortuin 

een sticker op een paal worden bevestigd. Daarnaast zou er 30 km op de weg worden 

geschilderd en heeft een Smiley enige tijd gefunctioneerd, deze is inmiddels weggehaald. 

Hij vraagt of er een effectieve drempel kan worden geplaatst zoals deze bij het spoor in 

Didam is aangebracht. L. Verheij vindt de drempel in Nieuw-Dijk beter en nóg effectiever 

om verkeerssnelheid van automobilisten te verlagen is een wegversmalling. De voorzitter 

merkt op dat de Antoniusstraat al 30 en 60 km zones heeft waarop E. Raaijmakers 

antwoordt dat niet gehandhaafd kan worden omdat de weg niet is ingericht als 30kmzone. 

 E. Lievaart deelt mede dat de Smiley inmiddels op een andere plaats is gehangen. Voor 

wat betreft de drempels zal zij navraag doen naar de mogelijkheden bij de verkeerskundige 

en dit naar hem terugkoppelen. 

 7. Wateroverlast ’s-Heerenberg Oost, extra genomen en nog te nemen maatregelen 

vanaf 16 januari 2017, stand van zaken 

Voor wat betreft de wateroverlast wordt nog opgemerkt dat een gescheiden rioleringsstelsel 

en afkoppeling van regenwaterafvoer ook mogelijkheden zijn om wateroverlast te beperken. 

Voor het afkoppelen van de eigen regenwaterafvoer is er voor inwoners van de Gemeente 

Montferland een subsidie beschikbaar. Het water moet wel in de bodem worden afgevoerd, 

bijvoorbeeld een opslag van het water is niet toegestaan. 
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Voor het overige wordt onveranderd gewacht op de eerstvolgende piekbui waarna opnieuw 

evaluatie zal plaatsvinden. 

 8. Vergaderdata 2018 

E. Lievaart zal minimaal drie maal per jaar de vergadering van het wijkplatform bijwonen en 

de secretaris een lijstje sturen met de data waarop zij beschikbaar is. De secretaris zal zo 

spoedig mogelijk een vergaderrooster opstellen. Het rooster met data, tijden en locaties 

wordt ook op de website geplaatst. 

  

9. Wat verder ter tafel komt  
 Y, Dieks en A. Gasseling lichten het pilotproject Greffelkamp toe dat Welcom heeft 

opgestart in het kader van wijkgericht werken in samenwerking met Welcom. Welcom wil 

dichter bij de mensen inventariseren welke hulpvragen er zijn. Ook vanuit ’s-Heerenberg 

Oost komen er veel hulpvragen. Welcom krijgt te maken met vragen over woonsituaties, 

opvoedingsproblematiek, inburgeringsvragen en financiële problemen. Welcom werkt onder 

andere ook samen met Plavei en het Sociaal Team om de problemen op te lossen. Verder 

heeft Welcom de voedselbank en Miriam Peters is van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar op de 

welzijnslijn onder telefoonnummer 0316-292828. 

 

 W. Raaijmakers vraagt hoe hij het Gemeentenieuws kan ontvangen. E. Lievaart antwoordt 

dat het gemeentenieuws in de weekkrant is gepubliceerd dat bij alle inwoners van de 

Gemeente Montferland aan huis wordt bezorgd. Inwoners mogen dan geen nee-nee-sticker 

op de brievenbus hebben, dan wordt er niet bezorgd, wel wordt er bezorgd bij een nee-ja-

sticker. Ook via de digi-D box wordt Gemeentenieuws bezorgd. 

 

 E. Raaijmakers geeft aan dat hij bereid is rommel e.d. op te ruimen op openbaar terrein en 

vraagt waar hij het hiervoor benodigd gereedschap kan afhalen. Y. Dieks antwoordt dat via 

Welcom gereedschap en hesje beschikbaar zijn. 

 

 

10. Rondvraag en sluiting 
 
- G. Schreur merkt op dat er op de dagen dat de zakken plastic worden opgehaald geregeld 

zakken blijven staan en dat deze er dan twee weken later nog staan. E. Lievaart antwoordt 

dat het aangeboden afval dan niet voldoet aan de eisen en dat het bedrijf het dan ook niet 

meeneemt. De aanbieder blijft verantwoordelijk voor verwijderen en eventueel opnieuw 

aanbieden conform de voorschriften.  

- Dhr. Gerrits vraagt om extra aandacht te schenken aan de gemeenteraadsverkiezingen en 

op tijd de verkeersproblemen aan te kaarten. De verkeersproblemen en de parkeer-

problemen in het centrum van onder andere de touringcars zullen er anders op de langere 

termijn voor zorgen dat ’s-Heerenberg een slapend stadje wordt. 

 
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 
hun inbreng, om 21.45 uur gesloten. 


