
Help mee! Koekangerveld toegankelijk voor iedereen! 

Verslag bijeenkomst toegankelijkheidsbeleid van 26 maart 2019, locatie De Veldkei, 

Koekangerveld 

Verslag verzonden naar: Dorpsbelangen Koekangerveld, zij zorgen voor verdere 

verspreiding. 

 

De onderstaande actie- en knelpunten zijn opgehaald op gebied van toegankelijkheid: 

 Actie- of knelpunt 

 

Wijze van afhandeling Status 

1. Slecht zicht landbouwsluis N 375: 

in het donker (heuvel slecht 

zichtbaar) 

Aanbrengen aan beide zijnde 

van de landbouwsluis 2 

reflectiestrippen.  

 

2. Flinten, met name ter hoogte 

“rotonde” is te donker 

Graag een lantaarnpaal 

terugplaatsen. Locatie: De 

Flinten t.h.v. het Dorpshuis –  

Dit verzoek dient door beleid 

nader te worden getoetst, en 

opgenomen te worden in het 

nieuwe OV plan. De Flinten 

lichtmast nr 11 dient te 

worden verplaatst naar de 

buitenbocht.  

Toetsing volgt 

nog  

3. LED verlichting pad Dorpshuis is 

verblindend, helpen niet met 

vinden van de weg 

De huidige Led verlichting is 

niet in beheer en onderhoud 

van de gemeente.  

 

Een mogelijke optie is om 4 

Led armaturen ter geleiding 

van het voetpad aan te gaan 

brengen. 

 

Wellicht kan dit worden 

opgenomen in de dorpsvisie 

Advies: 

Opnemen in 

de dorpsvisie 

en via IDW 

realiseren.  

4. Geen invalideplaats bij dorpshuis Mogelijke oplossing:  

parkeerplaats dichtste bij de 

stoep en dorpshuis bestraten 

(nu grastegels) en de 

vereniging van 

dorpsbelangen een bord 

invalidenparkeerplaats geven 

die ze naar eigen inzicht op 

kunnen hangen. Bijvoorbeeld 

tijdens verkiezingen.  

 

Er dient t.b.v. realisatie v.d. 

de invalideparkeerplaats een 

verkeersbesluit te worden 

genomen. 

 

5. Parkeerplaatsen algemeen gemaakt 

van grastegels, en is glad in de 

herfst (bladval) 

In de bladvalperiode is 

gemeente breed elke type 

verharding glad 

Optie is om 

handmatig het 

overtollige 

blad te 



verwijderen 

6. Uitbreiding parkeerplaatsen nabij 

Dorpshuis.  

Optie: dorpsvisie/initiatiefrijk 

De Wolden 

Realisatie van zo`n 8 

parkeerplaatsen ten zuiden 

van het dorpshuis is wellicht 

een optie die nader bekeken 

dient te worden 

Advies: 

Opnemen in 

de dorpsvisie 

en via IDW 

realiseren. 

7. Is de drempel ter hoogte van 

Ruinerweg nr. 50 nog wel 

doeltreffend nu de Ruinerweg 

doodlopend is? (entree dorp_ 

Deze vraag dient nader 

getoetst te worden door onze 

verkeersdeskundige  

 

8.  Gaten in de Ruinerweg 

Onder andere: 

- Naast fietspad richting 

Koekange 

- Hoek Flinten/Ruinerweg 

 

1. Ruinerweg t.h.v. huisnr 58 

gat in asfalt welke door de 

buitendienst dient te worden 

hersteld (aanvullen met koud 

asfalt) 

2. Inspectie 8 april beton 

fietspad “Koekangerpad” 

hierbij zijn door mij geen 

gaten in het asfalt 

geconstateerd. Tevens geen 

enkele gevaarzetting 

waargenomen. 

3.Hoek Flinten – Ruinerweg 

inspectie 8 april levert op dat 

de buitendienst de gaten in 

het asfalt hebben opgevuld 

 

Deels gereed 

9. Voetpad Ruinerweg in slechte staat Inspectie 8 april het voetpad 

vanaf Ruinerweg 23b tot aan 

Mr.J.de Blickweg is slecht 

toegankelijk en is aan groot 

onderhoud toe 

Moet nog 

worden 

getoetst.  

10. Gat in Puinpad Ruinerweg nr. 44 Inspectie 8 april: Bij de 

aansluiting van het puinpad 

en de Ruinerweg bevindt zich 

een gat in de puinweg. Door 

de buitendienst zal het gat 

met puingranulaat weer 

aangevuld worden 

Actie 

11. Voetpad ontbreekt oversteek van 

hetzelfde puinpad (Ruinerweg 58) 

Recentelijk is het gehele 

voetpad herstraat. T.b.v. het 

oversteken van de rijbaan, 

kan van af het puinpad 

gebruik gemaakt worden van 

de oprit van Ruinerweg 27  

Gereed 

12. Blieckweg, gaten in weg. Inspectie 8 april er geen 

gaten in de asfaltverharding 

geconstateerd 

Gereed 

13. Bocht Bosweg-Koekangerveldweg:  

 

kan hier grasblokken worden  

aangebracht? 

Het aanbrengen van 

grasbetonstenen is reeds 

opgenomen in de 

meerjarenplanning. 

 

Doel is om dit 

eerder op te 

lossen. 

 


