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 Op de valreep is er een brief binnengekomen over het inzichtelijker maken van het maaien 

binnen de gemeente. Brief wordt beantwoord. Actie: meenemen naar bestuurlijk overleg 

 Schouw 2017. Actie:  status wordt besproken in het bestuurlijk overleg. 

 Schouw 2018. Berend stelt voor dat de wijkhoofden de komende maanden punten inbrengen 

voor de schouw 2018.  Bij voorkeur met een stukje tekst, en een foto. De verwachting is dat 

het fietsrondje ergen in november wordt gemaakt.  Actie: Berend stuurt nog een bericht 

naar de wijkhoofden. 

 Het valt de wijkhoofden op dat sinds Baanstede gestopt is, de maaifrequentie terug loopt. 

Actie: meenemen naar bestuurlijk overleg. 

 Zwembad tunnel loopt vaak over en is niet veilig. Actie: Meenemen Schouw 2018. Jaap 

brengt dit tzt in. 

 Ooster Ee, Monnikevenne  is ook een punt voor de Schouw. Actie: Jaap brengt dit tzt in voor 

de Schouw 2018. 

 Gerard Kulik  laat weten  dat de gemeente  hem  heeft voorgesteld, zijn hotelplannen  niet bij 

het Mirrorpaviljoen uit te voeren, maar op het Galgeriet. Hij gaat hier niet mee akkoord. 

 Er is geen nieuwsbrief  Galgeriet meer verschenen, de laatste maanden. Actie: Berend vraag 

dit na bij gemeente. 

 Aandacht voor de toename verkeer bij het bouwen van Galgeriet. Ook de Bernardbrug is dan 

te smal. Nu al gevaarlijk met fietsers. Het wordt steeds drukker. Vergadering maakt zich hier 

behoorlijke  zorgen over.  Actie: dit punt paraat houden bij besprekingen Galgeriet, en 

N247. Bestuurlijk overleg en Schouw. 

 Sportvelden: Er ligt een voorstel waar de verenigingen mee akkoord gaan. Het is nu aan de 

politiek dit te behandelen. Actie:  Gertie blijft dit volgen. 

 Evaluatie afvalbakken. Conclusie is dat de buitenwijken, voor zover bekend redelijk gaat. 

Binnenstad nog regelmatig storingen. Actie: kritisch blijven volgen, en op agenda met de 

wethouder. 

 N518. De vergadering kan zich er in vinden dat we ons tot de gemeenteraad richten. Actie: 

binnen afzienbare tijd een brief sturen naar de raad. 

 Verkeerscirculatieplan. Er ligt een plan, waar de SRM ook aan mee gewerkt heeft. Maar er is 

tot heden niets gebeurd. Actie: meenemen naar bestuurlijk overleg. 

 Woonbotenbeleid. Actie: meenemen naar bestuurlijk overleg. 

 Tegenover de ingang van de begraafplaats Overleek is het niet netjes. Dit stuk grond blijk van 

van Geemen te zijn. Actie:  Schouw 2018. 

 Liggen op diverse plekken in Monnickendam verpauperde boten. Actie: Schouw 2018. 

 In de werkgroep bespreken dat onze strategie door zoveel mogelijk alleen via 

Facebook, Waterlands Weekblad en website te communiceren, de beste is gezien de 

slechte opkomst deze vergadering. De werkgroep overweegt de frequentie van fysieke 

bijeenkomsten weer terug te brengen naar 1x per jaar. Actie: In de werkgroep op de 

agenda eerst volgende vergadering 

 

Monnickendam, 31 mei 2018 


