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Bespreekpunten met John Does en René Schoemaker, wethouders van gemeente Dijk en 
Waard.  7 april 2022 

 Brandgang Fazantenlaan, deze wordt vol gezet met vuil containers. Jaap Zuurbier vraagt om 
aandacht voor deze situatie. Daar het geen gemeentegrond is, is het een verantwoordelijkheid van 
de bewoners. Echter dit geeft oplopende discussies, wat ze eigenlijk niet willen. De Dorpsraad zal aan 
B&W en de raad een brief over deze situatie schrijven. Hierbij zal gevraagd om met handhaving of de 
brandweer advies te geven over de situatie aan de aanliggende bewoners. 
 

 Parkeren op de wegen die uitkomen op de Bovenweg. Door dat de zijwegen omhoog lopen naar de 
Bovenweg en er ook nog verkeersdrempels ingebouwd zijn, geeft parkeren op de drempels en op de 
hoek overlast. Er ontstaan gevaarlijke situaties, zeker voor fietsers die van de Bovenweg afslaan de 
zijstraten in. Ook kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren als deze afslaan de zijweg in en er komt een 
tegenligger. Is de gemeente bekend met dit probleem? Het gaat om de Meeuwenlaan, de Reigerlaan 
en de Boeterslaan. 
 

 Er worden auto’s in voortuinen geparkeerd. Wat zegt de APV hierover? Is er al een nieuwe APV? 
 

 Er is drugsoverlast door rommel op de punten bij Bakker Beerse en op de hoek van de Reigerlaan en 
de AVH Destreelaan. De gemeente is op de hoogte en het lijkt erop dat handhaving periodiek komt 
kijken. Toetsen bij de gemeente. 
 

 Er wordt af en toe veel te hard gereden op de Gedempte Veert en de Benedenweg (rondjes rijden). 
Vooral tussen 4-6 uur aan het eind van de middag. Het geeft problemen met kinderen en 
wandelaars. Ook het kruispunt Kruissloot en Benedenweg is gevaarlijk door hardrijders op de 
Kruissloot. 

 
 Het legen van de vuilcontainers op de Parallelweg en het Zuiderlaantje is volgens ene brief van de 

Gemeente een probleem en de bewoners dienen deze containers naar de zijstraten te brengen. Dit 
na de herstrating van deze omgeving. Dat de bewoners van deze straten hier een probleem mee 
hebben, moet duidelijk zijn. Zeker als je slecht ter been bent en onvoldoende kracht heb om dat end 
met de rolcontainer te lopen. 
 

 Groenonderhoud, wat kan er gedaan worden aan de verwildering aan het eind van de Wilgenlaan. 
 

 Snippergroen project, wat is de status daar inwoners aangeschreven zijn en verder niets meer 
gehoord hebben van de gemeente. 
 

 Peter Rehwinkel komt volgende week naar Sint Pancras naar De Geist, de voorzitter gaf dat aan. Wat 
is de doelstelling en waarom alleen praten met het bestuur van De Geist? 
 

 Is het mogelijk dat de maandelijkse inloopsessie van de Dorpsraad een plaats krijgt in de agenda van 
de Gemeente in het weekblad van Dijk en Waard. 
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