Meldingen aan de gemeente verstuurd
vanaf 1januari 2015

Laatste Update
30 december

29 Dec Molenwerf paaltje omver gereden
Aan de Glazenmaken bij het WC diversen 3x reparaties graag
30 Dec nieuw paaltje geplaatst
en de drie reparaties uitgevoerd.

27-nov Wat een pech,
het verkeersbord weg
Wezelstraat - Oosterveld

14 dec Bord is
verdraaid
Gaat niet
handmatig
Gereedschap
is nodig
16 dec
bord weer
recht gezet

30 nov
Nieuw bord
geplaatst

Pas een nieuwe brug aangelegen aan
de Stuiverakkker - Westerkoogweg

1 nov: Het fietspad naar de Westerkoogweg is helaas
niet aangepakt. Het fietspad zou even opnieuw
moeten worden betegeld. Diepe kuilen waar bij regen
veel water in blijft staan.
Graag opnieuw betegelen.
3 november opnieuw betegeld

3 okt : Paaltjes scheef
Wildeman-Westerzoom
8 okt: weer recht gezet

9-Sept: 2 Paaltjes:
Glazenmaker - Rozenboom
Glazenmaker - Locomotief
14-sept Nieuwe paaltjes
zijn weer geplaatst

20 Juli Overvolle vuilnisbak : schelpenpad langs de
mallagatsloot.
Gemeente heeft het door gegeven aan Baanstede.

17 Sept: Paaltje Glazenmaker
Winkelcentrum - voor Zeeman
18-sept Nieuw paaltje geplaatst

27 juni: Gevaarlijke kuil aan de Sybrandakker
29 juni: gerepareerd

Nieuw verkeersbord graag
Weeshuisland - Schelpenpad
15 juni nieuw bord geplaatst

In de maand Mei :
Enkele Lantaarnpalen recht laten zetten.
Één lantaarn laten maken ( Kopakker)
Gras laten maaien basketbalplek Hofakker.
En het veldje iets verderop.

21 maart een ongeval bij
het Weeshuisland,
verkeerheuvel - pilaren
omvergereden
was snel weer hersteld

29 jan Tegels verzakt
Winkelcentrum
ingang Deka en Coop kant
2 feb. Beide hersteld

26 jan. Aan de Molenwerf paaltje
omver gereden.
27 jan. nieuw paaltje geplaatst

Paaltje omver gereden
bij Arke
nieuw paaltje geplaatst

Schade nieuwjaarsnacht 2015
De schade valt erg mee dit jaar

6 januari: twee verkeerborden weer
vervangen bij de sporthal.
Ook op de verkeersheuvel voor de
Locomotief al weer twee nieuwe pilaren

1 - Schelpenpad achter
de Kampakker
Nieuwe bak geplaatst

2 - Schelpenpad achter de
Paardekampzoom
Nieuwe bak geplaatst

3 - Schelpenpad achter
deSchoonekampzoom
Nieuwe bak geplaatst

Twee verkeersborden bij de Sporthal, Waren als zeer snel nieuwe borden geplaatst.

Veel vuil voor de sporthal
Was al snel opgeruimd

4 - Pleintje Brede school - Golfbreker
Nieuwe bak al geplaatst

Twee Verkeersheuvels - Glazenmaker - voor de Locomotief
Was al zeer snel nieuwe pilaren geplaatst

Veel rommel is netjes verzameld door de bewoners.
Ook op vele plekken is door diverse bewoners de straat weer netjes aangeveegd.

De schade valt dit jaar reusachtig mee.
Dank aan de wijkmanager Yassmine El Ksaihi en de wijkagent Mark Krom
zij waarschuwde voor het afsteken van vuurwerk.
Zij hebben ook diversen activiteiten gedaan om de schade en overlast te beperken.
Schade nieuwjaarsnacht 1 Januari 2015
3 Vuilnisbakken
1 Hondenpoepbak
2 Verkeersborden
2 Verkeersheuvels

Schade nieuwjaarsnacht 1 Januari 2014
13 Vuilnisbakken
3 Hondenpoepbakken
3 Zoutbakken
6 Verkeersborden
2 Speelplekken beschadigingen

Dit rapport is door westerkoog.eu
net als vorige jaren weer naar de gemeente verzonden
Schade 2014 in Westerkoog:
9 Verkeersborden (vernield)
7 Paaltjes ( omver gereden)
1 Bankje hersteld (vernield)
zie: Onderhoud 2014

6 Paaltjes
4 verkeersborden
3 bestrating
2 Verkeers reparatie

