Meldingen aan de gemeente verstuurd vanaf 1 januari 2018

Update
9 mei

Aan de Westerkoogweg t.o. bezinestation pilaar
omver gereden.
Aan de Wildeman twee verkeersborden ontvreemd
Volgende dag alles weer gerepareerd

Melding gemaakt van:
Aan de Wildeman staat sinds
november 2017 een scooter

Handhaving zegt:
de scooter is geen wrak en staat
niet hinderlijk en of gevaarlijk

Op ons verzoek
De Glazenmaker
Trottior / parkeervakken
opnieuw bestraat.
Is weer netjes

20 mrt Paaltje - Hoek
Doppenmolen Blauwselmolen
23 mrt Nieuw paaltje

Verzoek ingediend
Bestrating trottior
De Wildeman
Is weer strak

29 mrt Straatput is stuk
De Glazenmaker
T.O. de snackbar
Nieuwe put geplaatst
7 mrt Kamp/Kopakker
bestrating wegdek en twee
kuilen.
9 mrt 3 x gerepareerd

4 mrt Twee paaltjes
Molenwerf + Zeeman
7 mrt nieuwe paaltes
geplaatst

Jagerakker pleinje
naast perceel 32
Is weer netjes

22 Jan HP bordje
vernield aan de
Jagerakker

16 jan Ingang
Molenwerf
11:00 uur
gemeld

Jagerakker pleinje naast
perceel 32 diversen kuilen
en bij nr 36, 40 en 48
9 mrt alles gerepareerd

14 febr Paaltje hoek
Blauwsel-Papiermlen
19 febr.Nieuw paaltje

30 jan Hangt weer een
nieuw bordje
aan de Jagerakker

16 jan Ingang
Molenwerf
15:00 uur
gerepareerd

Hondenpoepbak
Schelpenpad achter de
Paardenkampzoom

Is vervangen

De speelplek
is weer netjes
alles is
opgeruimd

Speelplek
Molenveld

Nieuwjaarsschade 1 januari 2018 in de wijk Westerkoog.
Welke schade??

Na een fietstochtje door mij door de wijk zag ik bijna geen schade in de wijk. Twee
putdeksels lagen er uit, deze heb ik even terug geplaatst. Niet één verkeersbord of vuilnisbak is vernield. Slechts
één hondenpoepbak is opgeblazen. Ook geen schades op speelplekken. De straten zijn ook nu niet rood bedekt
van afgestoken knalvuurwerk. Er is namelijk veel siervuurwerk afgestoken. Veel kartonnen dozen hier en daar op
de straat. Menig buurtbewoner was aan het vegen. Ook meneer Joep was druk bezig bij de scholen om de troep op
de schoolpleinen op te ruimen. Ook daar is alles heel gebleven. Bij de Vuister veel rommel op de straat. De jaren
hiervoor waren veel vuilnisbakken en verkeerborden vernield. In 2014 waren dat nog 16 vuilnisbakken en 6
verkeersborden. Wat kan ik nu zeggen? Ik hoef nu niets naar de gemeente te sturen. De jeugd is volwassen
geworden?????

Schade 1 Januari 2018
1 Hondenpoepbak
Schelpenpad achter de
Paardenkampzoom

Schade1 Januari 2016
2 Vuilnisbakken
2 Verkeersborden
1 Verkeersheuvels
2 Hondenpoepbordjes

Schade 1 Januari 2017
1 Vuilnisbak
1 Verkeerszuil
1 Auto op zijn kant

Schade 1 Januari 2015
3 Vuilnisbakken
1 Hondenpoepbak
2 Verkeersborden
2 Verkeersheuvels

Schade 1 Januari 2014
13 Vuilnisbakken
3 Hondenpoepbakken
3 Zoutbakken
6 Verkeersborden

wkoog@hotmail.nl

