Meldingen aan de gemeente verstuurd vanaf 1 januari 2016
Update
6 dec

Wildenman
4 dec pilaar staat scheef
6 dec staat weer recht

6 sept
Wezelstraat/Guisweg
Verkeerspilaar omver
8 sept staat
weer rechtop
Maandag 8 aug
paal weer hersteld.
Ook aan het fietspad is
weer een nieuw
verkeersbord geplaatst

6 aug: Vernielingen in de wijk Westerkoog
Deze maand zijn er twee keer vernielingen geweest bij de
prinsenstichting aan de Westerkoogweg te Koog aan de Zaan. Beide
keren is er met een bloempot een ruit vernield. Ook bij de scholen de
Golfbreker en de Dynamica zijn er ramen vernield.
Een verkeersbord van het fietspad bij de Watermolen school is
ontvreemd. Ook is er een verkeersbord aan de Molenwerf
aldaar vernield. Zegt er wat van....................................
19 mei: Molenwerf
paaltje weg
23 mei nieuw paaltje
geplaatst
30 mei verkeerszuil
opgelicht. T.H. Zonderland
2 juni staat weer netjes

14 aug Ellekamp
15 aug nieuw
paaltje geplaatst

4 april: Dit bord
zou weg kunnen.
5 april verwijderd

4 april: Paaltje
omver gereden
Ellekamp.
5 april nieuw
paaltje geplaatst

20 febr . Verzaking ingang Molenwerf
bij het Winkelcentrum
22 febr is weer gerepareerd

3 febr. Aan de Westerkoogweg bij het
zebrapad Beton blok aangereden
3 febr.
De Wildenman: bord
verwijderen graag
4 febr. weg gehaald

21 jan.Pilaar staat scheef:
De Glazenmaker - Rozenboom
22 Jan Pilaar staat weer recht

13 Jan Paaltje Westerkoogweg

14 Jan Paaltje Ellekamp
15 Jan Nieuw paaltje

26 januari: de gemeente heeft inmiddels
alle nieuwjaars schades weer herstelt

Schade nieuwjaarsnacht Westerkoog 01-01-2016
Nieuwjaarsnacht 2016 is in Westerkoog zeer rustig verlopen.
Veel vuurwerk maar vooral veel siervuurwerk.
Vergeleken met vorige jaren waren er zeer weinig vernielingen in de wijk.

Aan de Molenwerf, bij de bredeschool
enkel een onderbord beschadigd,
Tevens staat deze verkeerspaal scheef.

Aan de Glazenmaker, voor de Locomotief
Verkeersbord is weg, en het zebrabord is beschadigd.

Slechts twee vuilnisbakken vernield
Aan het grasveld bij het
schelpenpad ter hoogte
van Schoonekamp
zoom

Speelplek Paardekamp
twee hondenpoep bordjes
vernield

Bij de Baanakkerflat
Brandschade aan de
vuilnis container

Bij het
Winkelcent
rum aan de
Coöp. kant

Schade1 Januari 2016
2 Vuilnisbakken
2 Verkeersborden
1 Verkeersheuvels

Schade 1 Januari 2015
3 Vuilnisbakken
1 Hondenpoepbak
2 Verkeersborden

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

