Aandachtspunten dorpsrondje
Nieuw-Beijerland
1. Natte plekken nieuw aangelegd
pad.
2. Mogelijkheid bekijken doortrekken
wandelpad tot aan de Middelstraat.

Filopopers

Dorpsvereniging Nieuw-Beijerland

1.

3. a. Kan de leuning van de trap
worden terug geplaatst?
3. b Aanhelen bestrating.
3. c. Rechte oversteek.
4. Nat pad in de winter.
5. Mogelijke alternatieve route

2.

6. Kan hier een trap komen?
7. Voorkeursroute dorpsrondje

3.

10.

4.

8. Doorsteek naar de Doelwijk is erg
smal
9. Zoveel mogelijk bomen laten staan
bij aanleg brug

6.

10. Pad heeft onderhoud nodig.
10.
5.
7.

8.
9.

1. nieuw pad langs
vrachtwagenparkeerplaats is nog
erg nat.

3. c. Is het mogelijk om hier een
rechte oversteek te maken? Hiervoor
zijn een aantal stapstenen nodig in
de tussenberm.

2. is het mogelijk om het pad achter
de school door te trekken tot aan de
Middelstraat?

4. a. In de winter is het hier heel
blubberig. Kunnen we hier wat
op bedenken, bijvoorbeeld met
houtsnippers? (In Oud-Beijerland
worden ingezamelde kerstbomen
verhakseld tot snipperpaden,
misschien kan dat hier ook?)

3. a. Deze trap is nieuw aangelegd,
maar de leuning is niet terug
geplaatst of vervangen. Voor
mensen die slecht ter been zijn is dit
erg lastig. Kan de leuning worden
terug geplaatst?

4. b. ook hier is het nog erg
drassig, een snipperpad ook hier
doortrekken?

3. b. Mist hier niet een stukje
bestrating?

5. Mogelijke route van het pad:
over een stuk akkerland, langs de
boomgaard tot aan de Oudendijk.
Hier zou de route dan onderaan de
dijk vervolgd moeten worden, omdat
lopen op de dijk hier te gevaarlijk is.

6. Als het grotere dorpsrondje (5) niet
door kan gaan, dan zou het fijn zijn
wanneer hier een trap kan komen.
Dan hoef je geen zigzag naar de
Damsteeg te maken vanaf de dijk.

10. Het pad heeft een
onderhoudsbeurt nodig, met een
nieuwe laag schelpen/verharding.
Er komen steeds meer plassen en
oneffenheden.

7. Een ander alternatief voor de
route is om aan het einde van
de Damsteeg rechtdoor langs
de Kreek te gaan. Eerst over het
schapenweitje, en dan door de
Boomgaard. Dit vinden wij de
mooiste route!

10. Het pad heeft een
onderhoudsbeurt nodig, met een
nieuwe laag schelpen/verharding.
Er komen steeds meer plassen en
oneffenheden.

8. Is al bekend hoe het pad er
hier uit gaat zien? Als het een
gecombineerd fiets-voetpad wordt
dan is dit erg smal.

9. Volgens de plannen word hier een
brug aangelegd, maar er staan nu
veel bomen. Graag zoveel mogelijk
bomen sparen en laten staan.

