2.3.3.2 En wat is u in negatieve zin opgevallen? Noem maximaal drie voorbeelden:

Algemeen












Veel mensen hielden zich niet aan de regels omtrent Corona, geen mondkapje dragen,
samen boodschappen doen en dergelijke.
verslechterend onderhoud
op korte loopafstand veel verkeer en bouw/huizen
Als er vliegtuigen over komen lijken ze steeds lager te vliegen.
Wat ik vooral mis als het gaat om B&W: jullie zorg en het nemen van de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als het gaat om de toenemende
stralingsfrequenties ook in onze gemeente Heiloo. Om te beginnen als het gaat om onze
kinderen. Ik zou graag willen vernemen op welke wetenschappelijke onderzoeken de
gemeente Heiloo zich kan beroepen als het gaat om het kunnen laten plaatsen van
zendmasten en de toenemende frequenties daarvan, zogenaamde 'intelligente'
lantaarnpalen straks vooral: wat eea kan gaan betekenen voor onze kinderen, de volgende
generaties. waar wij nu in alle opzichten verantwoordelijk voor zijn.
Ik erger me aan hondenbezitters die de poep niet opruimen of hun hond niet aanlijnen.
erg veel paardestrond op de paden."
ik erger mij aan de geluids-'terreur' van sommige bewoners en dienstverleners in mijn
omgeving. Er is te weinig aandacht voor dit onderwerp. Het gaat om gebruik bepaalde
apparaten (met name maar niet alleen twee-takt benzine motoren) zoals bladblazers,
trimmers, motorzaag, heggenschaar.
Klakkeloos volgen instanties de richtlijnen door door de overheid aanraad. (Zelfs als het nog
geen verplichting is)"

Woning en woonomgeving






Veel zelfde/kleine speeltuinen voor mijn kinderen (4 en 6 jaar oud).
Als er 1 grotere met meer diversiteit zou zijn op fietsafstand zou dat erg mooi zijn als uitje
(zeker in een lockdown)
Vanuit Zuiderloo gezien zijn voorzieningen helaas wel allemaal op fietsafstand. Met een
baby en wandelwagen zou het bijvoorbeeld wel fijn zijn dichterbij een bakker, kleine 'koffie
to go' te hebben. Dat mis is soms van onze vorige woonplaats Haarlem. Maar je kunt niet
alles hebben ;)
Dorp in de avond komt doods over.
Veel open (groene) plekken worden gevuld met steen (huizen/gebouwen)"

Groen





Te weinig groen om vrij te verblijven.
Heilooërbos wel heel vol met mensen als coronamaatregelen andere activiteiten en
uitstapjes onmogelijk maken"
Er moet meer aandacht zijn voor aan gemeenteterrein grenzende begroeiing die het uitzicht
of overzicht bij straathoeken en privé-uitritten belemmerd en waardoor gevaarlijke situaties
kunnen ontstaan !

Voorzieningen






Hoeveelheid winkels t.o.v. aantal inwoners, het is regelmatig te druk in de winkels voor een
1,5 m afstand
Jammer dat er niets gedaan werd in de Beun toen er wel wat speelruimte was.
Nu met corona en vooral de lockdown, zou ik graag gezien hebben dat bijvoorbeeld de
uitkijkpost meer een spreekbuis zou zijn van de ondernemers. Nu is het toch vaak zoeken
naar informatie of een kledingwinkel kleding kan bestellen/bezorgen, wat het menu is bij de
horeca en of de bibliotheek een afhaalloket heeft.
De toegankelijkheid van voorzieningen had hiermee vergroot kunnen worden.
in genoemde steden en dorpen zijn veel horecagelegenheden. Denk aan terrassen. Het zou
bijvoorbeeld Heiloo zeer aantrekkelijk maken als om het witte kerkje en op het pleintje bij
de Blokker horeca (terrassen) uitgebaat kunnen worden. Bv. door op meer loc

Verkeer
Auto/parkeren










De drukte in het dorp, de hoge snelheden die auto's overal rijden rondom en door het dorp,
weinig parkeerplaatsen rondom sportscholen
De hoeveelheid verkeer door ons dorp en over de Kennemerstraatweg, door het
Heilooerbos, brengt heel veel vervuiling en onrust.
Bereikbaarheid
Drukte overdag op de wegen in centrum.
Slechtere bereikbaarheid van sommige winkels en OV
Er zijn heel veel auto's in de straat, waardoor er bijna geen plek meer is om te
parkeren/spelen en tijdens de ophaaldagen van de afvalbakken is het die dag nog moeilijker
parkeren/spelen.
Ook erger ik mij aan geparkeerde grote voortuigen die volgens APV helemaal niet in wijk of
buurt zouden mogen worden geparkeerd. Hetzij op de openbare weg, hetzij gedeeltelijk /
geheel op prive-terrein, maar wel prominent aan de voorzijde van woningen zoals campers
of caravans. Eigenaren zadelen hun buurt op met hun perceptie van wat in hun ogen
allemaal wel acceptabel is maar vaak gewoon lelijk is en het zichtveld ernstig belemmerd.
Ook zie ik niet in waarom wanneer ergens een verbouwinkje is, de voertuigen van de
werklieden onnodig hinderlijk bij het bouwwerk moeten worden geparkeerd, vaak
prominent op de weg onder het mom van dat men 'bij het voortuig moet kunnen ivm
gereedschap o.i.d., Veelal staat het voortuig gewoon de hele dag ongebruikt, hinderlijk
geparkeerd. Ook hier is te weinig aandacht en oog voor. Werklieden hebben geen vrijbrief
omdat ze ergens aan het werk zijn, met name wanneer ze hierbij mogelijk gevaar of
onoverzichtelijke situaties veroorzaken met hun voortuig.

Fiets/voetganger




Slechte staat van fietspaden.
"fietspaden zijn vaak te smal en worden slecht (onderhouden)
voet en fietspaden ""groeien"" smaller, kanten worden niet bijgehouden.

Openbaar vervoer


slecht openbaar vervoer

Sociaal


veel mensen alleen

