
nr REACTIES INLOOPAVOND VERBETEREN WATERKWALITEIT WATERPARTIJ VIJVERHOF EN WATERGANG CLEIJN DUIN-OOST 6 OKTOBER 2016
REACTIE ONDERWERP REACTIE GEMEENTE 

1 Hondenuitlaatplek omhekt a.u.b. aan de kerkkant, bank er voor HONDEN(OVERLAST) groen niet opofferen voor hondernuitlaatplek
2 Vijverhof is losloopgebied, volgens de bewoners. Staan op vier plekken aangegeven HONDEN(OVERLAST) is losloopgebied (zie website gemeente Katwijk)
3 Het bankje bij de parkeerplaats verplaatsen naar de Zeewegzijde INRICHTING bankje wordt verplaatst naar Zeewegzijde
4 De hondenuitlaatplek niet pal voor de appartementen HONDENOVERLAST Het groen voor de appartementen valt buiten de grens van het 

uitloopgebied (zie website Katwijk: hondenbeleid)

5 Graag goede verlichting in het park OPENBARE 
VERLICHTING 

volgens het gemeentelijk beleid worden voetpaden niet 
aangelicht

6 Borden met verbod om te (brom)fietsen in het park en HANDHAVEN! VERKEER op voetpaden mag niet worden gebromd, een bord plaatsen lost 
het probleem niet op. Handhaven wordt met GOA's besproken

7 Nieuw pad aan de oostkant moet niet naar de flat lopen ivm jeugd die daar graag beneden zit INRICHTING Aan deze vraag wordt voldaan

8 Stuk aan de oostkant openhouden, zicht vanuit ons keukenraam: geen hoge struiken of bomen GROEN Wordt nader bekeken, moet passen in groeninrichting

9 Aan de oostzijde van de flat staan 1 populier en 2 wilgen van meer dan 30 meter hoog. Volgens 
heer Oudshoorn blijven die staan als ze gezond zijn. Ben ik het niet mee eens

GROEN Indien niet nodig voor herinrichting blijven bomen staan

10 Kan het wandelpad aan de oostkant verlegd worden INRICHTING Aan deze vraag wordt voldaan, zie vraag 7
11 Kan de begroeiing aan de oostkant laag blijven GROEN de groeninrichting krijgt een open karakter, waardoor 

ruimtelijker effect ontstaat
12 Bankje dicht bij het parkeerterrein verplaatsen, meer naar de Zeeweg INRICHTING bankje wordt verplaatst naar Zeewegzijde (zie vraag 3)
13 Is er mogelijkheid om de els te herplanten/verzetten ivm ontnemen van zonlicht in de 

appartementen?
GROEN De boom is gezond en zal in de nieuwe situatie gehandhaafd 

blijven.
14 Geen bankjes > hangjeugd INRICHTING zie vraag 3 en 12


