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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 26 maart 2018 
 
Aanwezig:    G. Schreur, L. Verheij, B. Timmersmans, M. Puijmin, E. Raaijmakers,  

H. Ruikes, R. Geers, E. Kneepkens, dhr. Jeurnink, W. Legeland, 
M. Kniest; secretaris en verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving:   E. Lievaart, S.. Czontos en H. Terbeek. 
 

 
1.  Opening 

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

       - De secretaris geeft een kort overzicht van de ingekomen stukken. 

       - Supermarkt Albert Heijn sluit per 1 mei 2018. Over de pinautomaat op De Bongerd is met 

de Rabobank contact geweest, de automaat is wegens plofkraakgevaar buiten werking 

gesteld op dit moment. Of de automaat nog in gebruik wordt gesteld in de toekomst is op dit 

moment nog niet bekend.  

       - G, Schreur heeft contact gehad met het laboratorium van het Slingelandziekenhuis over 

een locatie voor prikpost in ’s-Heerenberg Oost/Lengel. Het budget van het ziekenhuis laat 

het echter voorlopig niet toe dat er in ’s-Heerenberg een tweede locatie wordt ingericht. Er 

is voorgesteld budgetneutraal te werken, huisartsen en inwoners van ’s-Heerenberg 

zouden blij zijn met een tweede locatie. Op de locatie van het Barghse Huus zijn lange 

wachttijden, er is weinig tot geen privacy en ook zijn er te weinig parkeerplaatsen. Er wordt 

nog een nader antwoord verwacht van de zijde van het Slingelandziekenhuis. 

       - Parkeren Hangaarts. De bewoners van huisnummers 41 en 43 hebben gevraagd, mede 

naar aanleiding van het advies van de verkeerskundige van de Gemeente Montferland, de 

zaak opnieuw aanhangig te maken. De voorzitter geeft aan dat de gehele parkeerplaats 

achter de betreffende woningen langzamerhand aan een renovatie toe is. Er is veel 

wortelopdruk geweest in de loop der jaren en ook zijn er verzakkingen als gevolg van 

ouderdom, waterophoping etc. Belijning en aanwijzing van parkeerplaatsen op en van dit 

parkeergedeelte wordt dan opnieuw besproken met de verkeerskundige, de wijkcoördinator 

en het wijkplatform. 

3. Goedkeuring verslag van 8 januari 2018 

       Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

. 
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4. Snelheidsbeperkende maatregelen Antoniusstraat Lengel  

Op 27 maart a.s. is er een gesprek met de verkeerskundige, K. Fijnaut, en de 

wijkcoördinator op het gemeentehuis in Didam. Er zal worden voorgesteld om op de 

drempels houten palen te plaatsen, eventueel extra drempels met palen te plaatsen of om 

op een andere wijze wegversmallingen aan te brengen. E. Kneepkens merkt op dat 

gemotoriseerde weggebruikers nu moeite moeten doen om 30 km per uur te rijden, 

ongemerkt rijdt men al snel te hard. E. Raaijmakers merkt op dat het lastig is om in de 

huidige situatie te handhaven, De weg moet ook als 30 kmweg worden ingericht. 

5. Meldingen openbare ruimte 

     - E. Raaijmakers heeft goede ervaringen met de melding openbare ruimte, inmiddels is ook 

de plaats van het nummer op de lantaarnpaal waarvan men melding wil doen bekend, dit 

nummer staat op de gele sticker die op de paal is geplaatst. 

     - De bermverharding op de weg Lengel Antoniusstraat-Zeddam v.v. is stuk gereden, ook 

hiervan zal melding worden gemaakt. 

6. Overlast hondenpoep 

 Op de Trambaan is sprake van voortdurende overlast van hondenpoep. De beide bermen 

worden nu noodgedwongen met een machine schoon gezogen door de gemeente, de 

eigenaren van de honden dienen echter de hondenpoep zelf op te ruimen. Aan het begin 

van het fietspad de Trambaan is een hondentoilet gesitueerd met een afvalbak waar de 

hondenpoep in gedeponeerd kan worden. Ook op de groenstrook aan de Oude 

Doetinchemseweg vanaf de abri richting Zeddam is sprake van overlast. Binnen de 

bebouwde kom dient alle hondenpoep door de eigenaren van de hond te worden 

opgeruimd, alleen in de hondentoiletten mag men het laten liggen. De hondentoiletten 

worden door de gemeente schoon gehouden. 

 Uit de vergadering komen vragen naar voren over bijtincidenten. W. Legeland antwoordt 

dat bij bijtincidenten de hondenbrigade een bezoek brengt aan de eigenaar. Zowel politie 

als gemeente worden betrokken bij een bijtincident na melding van het incident. De 

gemeente ziet toe op handhaving, ook kan door de gemeente een muilkorfplicht worden 

opgelegd. De aanlijnplicht geldt voor alle eigenaren van honden. 

 7. Voetballocaties ’s-Heerenberg Oost 

L. Verheij meldt dat het voetbalveld mogelijk gaat verdwijnen, de verenigingen Stokkum, 
Lengel en MVR gaan samen. De voorzitter inventariseert de locaties die voor de jeugd 
beschikbaar zijn: 
-  Koppelpaarden, trapveld met goals, dit is vóór de zomer gereed; 
-  JOP (Jongeren Opvang Plek), industrieterrein, hier is het voetbalveld vernieuwd en 

er wordt intensief gebruik van gemaakt, is vooral geschikt voor de oudere jeugd; 
- Loveringbos, trapveldje met kleine goaltjes; 
- Speelveld Rodingsveen, multifunctioneel speelveld, dus ook voor voetbal. 
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 8. Wat verder ter tafel komt  
     - Dhr. Jeurnink merkt op dat het vervelend is voor veel bewoners van ’s-Heerenberg Oost, 

vooral voor ouderen en mensen met kleine kinderen, dat er per 1 mei a.s. geen supermarkt 

meer is op De Bongerd nu Albert Heijn gaat sluiten.  Er worden op twee locaties woningen 

bijgebouwd, op de locatie van de voormalige Emmauskerk en aan de Trambaan waardoor 

de behoefte aan een supermarkt zeker niet minder wordt. Vooral voor ouderen en mensen 

die veel thuis zijn met kleine kinderen heeft een supermarkt ook een sociale functie.  

 De voorzitter beaamt dit, er is ook contact geweest met de Rabobankorganisatie over de 

pinautomaat. Er is vanaf 1 mei a.s. met het sluiten van de supermarkt ook geen 

pinautomaat en geen afhaalpunt voor pakketjes meer in ’s-Heerenberg Oost. Van 

wijkbewoners wordt vernomen dat men steeds vaker naar Ulft, Didam en Doetinchem gaat 

voor supermarkten, winkels en diensten. Het wijkplatform heeft de Rabobank opnieuw 

benaderd met vragen over de pinautomaat op de Bongerd, hiervan is nog geen antwoord 

ontvangen.  

 

 9. Rondvraag en sluiting 
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

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


