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Voor 2018 stonden de volgende werkzaamheden nog open: Monitoring afhandeling openstaande
punten. Eventuele rol bij eventueel voorstel tot aanpassing ontwerpplan als gevolg van maatregelen
zwaar verkeer. Bij voortvarende afhandeling voorstel tot overdracht werkzaamheden.
Maatregelen zwaar verkeer ‘Kop van het Lovinckplein’.
Gezien de historie heeft de werkgroep besloten hier geen procesmatige en inhoudelijke rol in te
vervullen. Wel hebben we als werkgroep de voorwaarde ingebracht dat we betrokken worden, zodra
er aanpassingen gedaan worden die ingrijpen op de grondgedachte van het ontwerp. Daarmee de
kwaliteit van het totaalontwerp bewakend. In de eerste helft van 2018 heeft er een bijeenkomst
plaatsgevonden onder leiding van Harry Loozen met betrokkenen.
Dit heeft geleid tot een proefopstelling van een half jaar. Deze is begin juli ingericht en begin 2019
wordt deze definitief geëvalueerd.
Monitoring openstaande punten
Met het oog op de aanstaande overdracht zijn de openstaande punten nog een keer
geïnventariseerd en aanhangig gemaakt. Belangrijkste betrof aanpassing VRI (voetgangsersoversteek
bij de school). Als gevolg zijn er een aantal verzakkingen inmiddels gerepareerd. Medio 2018 is een
ontwerp geleverd door de provincie, die nogal ingrijpend en is en het nodige gaat kosten. Hiervoor
heeft provincie een kostenbijdrage aan de gemeente gevraagd. Gemeente heeft deze 20 december
2018 toegezegd. De bal ligt nu bij de provincie. De ouderraad is hier eveneens bij betrokken en
bedoeling is dat aanpassing VRI hieraan wordt overgedragen.
Toegezegd zijn er inmiddels:
- Groenaanpassingen bij afvalbakken en langs Gezellenbaan
- Schilderen van laatste lichtmast op het plein
- Reparatie losse geleiderail omgereden bord en boom N227
- Rechtzetten en verankeren verdraaide lichtmasten N277
- Aanpassing oversteek Dopheide/Kievitsweg, zodat er minder water blijft staan.
- Aanpak nieuwe wildgroei van borden bij afvalbakken.
- Informatiebord op het Lovinckplein updaten met nieuwste wandelroutes.
Korte vooruitblik 2019
Begin 2019 zijn de punten zo ver dat ze overdraagbaar zijn naar met name IBOR en ouderraad. Alleen
de laatste 2 punten pakken we nog als werkgroep op. Voor de over te dragen punten komt het er op
neer dat enkel het monitoren van de toegezegde uitvoering aan de orde is.
Na akkoord van de overnemende partijen, wordt het overzicht met de Dorpsraad gedeeld, daana
wordt een afsluitende bijeenkomst georganiseerd met de meeste direct betrokkenen. Denk vooral
aan vertegenwoordigers van Gemeente en Provincie. Voor deze afronding en een informele
afronding als werkgroep zijn reeds afspraken gemaakt met de Dorpsraad. Ter afsluiting zal er een
formeel déchargeverzoek worden voorgelegd aan het Dorpsforum.
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