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Prioriteiten / speerpunten. 

Categorie Knelpunt / wens Oplossing Actie door Afgerond per Opmerkingen 

Verkeerssituatie  op/bij 
Melkweg,  Hoofdweg 
en Slenerweg. 
 

Verkeersonveiligheid  
en overlast op/ bij   
Melkweg en Hoofdweg  
en Slenerweg:  
  . slecht zicht bij op- 
    rijden weg 
  . er wordt te hard  
    gereden. 
 
. Zorg over groeiende  
  aantallen wegge- 
  bruikers  t.g.v.   
  aansluiting op N34. 
 
  

. Uitvoering  wensen in  
  rapport DK nov. ‘17.   
. Snelheidsremmende  
  maatregelen.  
. Duidelijker aanduiding  
  grens bebouwde kom. 
. Handhaving snelheid. 
. Inhaalverbod op   
  Hoofdweg en op grens  
  bebouwde kom. 
 
 
 

Gemeente BO in 
samenwerking met 
werkgroep Verkeer van 
DK. 

Eerste halfjaar 2018 de 
eerste stappen gezet 
t.a.v. de voorbereiding. 
Hier wordt al 20 jaar 
aan gewerkt. 
 

Zie de rapportage van 
de werkgroep Verkeer 
van DK van nov. 2017. 
Zie ook specificatie van 
maatregelen, Verkeers-
plan Klijndijk: Herin-
richting Hoofdweg en 
Melkweg (voorstel om 
dit op te nemen). 

Categorie Knelpunt / wens Oplossing Actie door Afgerond per Opmerkingen 

Vervolg verkeers- 
situatie 

Onveilige fietspaden: 
. brommers en paarden  
  op fietspad. 
. onveilige oversteek bij  
  Melkweg.  
 
 
 
. Scherpe zijkanten  
  fietspad langs Melkw.  
 

Herinrichting fiets-
paden . Parallelweg bij  
Hoofdweg alleen voor 
fietsers en aan- 
wonenden. Brommers 
en scooters op de 
rijweg. 
 
Zijkanten bijwerken. 
 

Gemeente BO in 
samenwerking met 
werkgroep Verkeer van 
DK. 
 
 
 
 
Gemeente BO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Z.s.m.  
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Woonomgeving   -  
Zietak 

. Rioollucht omgeving. 

. Gezondheidsklachten. 

. Klachten over          
  wisselingen in de  
  netspanning.  

Stankvrij maken. 
Optimaliseren 
woongenot en 
recreatieve waarde. 
Onderzoek naar 
gezondheidsklachten. 
Opheffen spanning 
wisselen. 
 

Gemeente BO, Water- 
schap Velt en Vecht en 
de Netbeheerder.   
In samenwerking met 
Werkgroep DK . 

2018 Er is een  onderzoek 
bezig naar  oorzaak en 
oplossingen. 

Wonen en 
Woonomgeving 

. Advies aan gemeente  
  inzake woonvisie B/O  
  overnemen door  
  gemeente en Woning-  
  coöperatie in het  
  Masterplan  woning- 
  bouw 
. Onderhoud wegen  
  Klijnstraat en Deel. 
. Verlichting bij speel- 
  tuin (achterpad). 

(Nieuw)bouw huur- 
en/of koop van levens- 
loopbestendige 
woningen , m.n. voor 
starters en senioren 
plus.  Revitalisering/ 
herontwikkeling 
bepaalde delen van de 
dorpskom. 
 
 

DK, Gemeente en 
Woonservice. 
 

 Doorlopend proces 
waarbij huurwoningen  
vernieuwd, gereno-
veerd, gesloopt en/of 
verkocht worden. 
 
Niet vergeten om 
bewoners te betrekken 
bij Masterplan Wonen! 

Categorie Overige 
knelpunten en wensen 

Knelpunt / wens Oplossing Actie door Afgerond per Opmerkingen 

Recreatie Optimaliseren speeltuin 
en  ijsbaan. 

Beweegtuin/ lekvrije 
ijsbaan.  

DK en besturen van 
speeltuin en ijs- 
vereniging. 

2018 DK neemt actie door 
overleg tussen besturen 
op te starten.    

Communicatie met 
gemeente BO 

In wisselende mate 
gebrekkige contacten 
met de gemeente 

Blijven melden door DK. Aandacht blijven geven 
door Gemeente BO. 

  

Woonomgeving 
 
 
 

Klachten uit Klijnstraat 
en de Deel over groen- 
onderhoud en 
bestrating.  

Opnieuw bestraten en 
onderhoud in De Deel 
verbeteren. 
 

DK, Gemeente.  Ook punt voor burger 
initiatieven. 
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 Te veel lawaai rotonde 
Klijndijk. 
 
 Waarde vermindering 
woningen bij rotonde. 
 

 
 
 
 

Dit wordt straks mee- 
nomen in het geluids- 
onderzoek afslag N34. 
Initiatief bij bewoners. 

  

Algemeen Onderhoudskosten AED 
komen nu ten laste van 
Vereniging Dorps- 
belang Klijndijk. 
Faciliteren door 
gemeentelijke 
overheid. 
 

De gemeente neemt de 
onderhoudskosten op 
zich. 
DK  levert AED in. 

Op dit moment AED 
groep. 

 De AED is een 
voorziening die gesti- 
muleerd is door de 
overheid, op het terrein 
van Volksgezondheid in 
het belang  van alle 
 burgers. Een voor- 
ziening die ook in 
kleinere kernen 
gewenst is. 
 

 
 
 


