7.4 Zijn er onderwerpen op het gebied van veiligheid die u mist?




























Meer wijkagenten op straat.
wijk agent
Nee
Fietspaden door het heiloerbos zijn heel slecht/ niet verlicht. Je moet dus via de stinkende
Kennemerstraatweg door het fijnstof fietsen.
Sinds GGZ'ers in de wijken wonen en niet meer op het GGZ terrein wonen vind ik persoonlijk
dat ik minder prettig in het donker loop
Stoepen en verkeersdrempels
Op de Kennemerstraatweg wordt heel hard gereden, vaak nog harder dan 50. Snelheid naar
30, en tevens controle daarvan.
Meer zebrapaden over de Kennemerstraatweg met drempels"
in de wijken wordt vaak te hard gereden, zeker daar waar geen trottoirs zijn. De voetganger
is hier vogelvrij.
Markeer de straten met het bord 30 op de weg en plaats op wisselende plaatsen en
momenten flitscamera's, vooral tijdens de spitstijden.
Er staan te weinig borden ""verkeer van rechts heeft voorrang
Meer handhaven op 30 km in de wijken.
Meer ruimte voor wandelaars en fietsers in de wijken"
meer verlichting van wandel/fietspaden met led en vooral de randgebieden van Heiloo.
In zijn algemeenheid: daar waar autoverkeer toegang heeft tot woonwijken meer maatwerk
leveren om snelheid uit het verkeer te halen.
Voorbeelden: Zevenhuizerlaan en Breedelaan
Heldere verlichting
Te weinig politie op straat ter afschrikking. Er is behoorlijk wat inbraak en geweld in ons
dorp. Dit moet aangepakt worden in overleg met politie en bewoners.
Neen
De zeeweg naar Egmond is avonds onvoldoende verlicht voor fietsers.
ik vind het 's avonds te stil op straat. met goedkopere restaurants of meer kroegen zou er
misschien wat meer leven zijn.
Periodieke publieke rapportage. Hoe ontwikkelt misdaad zich in Heiloo van jaar op jaar. Was
vroeger alles beter, of praten we elkaar iets aan?
Als ik een defect aan bijvoorbeeld de openbare verlichting meldt dan duurt het veel te lang
voordat deze is gerepareerd. Het onderhoud van fietspaden en trottoirs loopt hard
achteruit. Overal kuilen, hobbels en losliggende tegels met het risico van vallen. Vanuit de
GGZ in Ypestein lopen steeds vaker veel cliënten vrij rond door Heiloo. Niet altijd is duidelijk
of dit wel veilig is (voor de patiënt zelf maar ook voor de inwoners van Heiloo).
meer verlichting op fietspaden
Geen verlichting fietspad van af Willibrord School richting Hoekstuk. Fietspad Batenbrug met
grens Marienstein. Een onverhard voetpad zou hier ook fijn zijn. Wandelaars moet nu de
wijk in zonder voetpaden.
Ik vind dat alle fietspaden voldoende verlicht moeten worden. Dat mis ik. Misschien kan er
een nieuwe techniek worden toegepast, bijvoorbeeld lichtgevende fietspaden die overdag
door het zonlicht worden gevoed.
Met veel grotere regelmaat controle op verkeerd gebruik van recreatie gebieden zoals bij
Indianendorp. Waarom wordt daar door niet Westerse medelanders met grote regelmaat
gebarbecued en niets opgeruimd???? Handhaven graag! Ook op hangjeugd, natuurlijk
moeten ze hun plekken hebben, maar trap geen rotzooi en ga geen vuurtjes stoken. Ik zie
niet of nauwelijks preventief in de avond en weekeinden een BOA of politie!

































Dat, hiervoor al genoemde, bereikbare politiebureau
De, hiervoor al genoemde, bereikbare, dokterspost
Een "soort", hiervoor al genoemde, SOS-post voor hulp bij acute problemen,
Voetpaden zijn soms erg ongelijk. betrating geregeld controleren en verbeteren.
Veiligheid is ook verkeersveiligheid. Soms mis is opeens een voetpad of een fietspad op een
zebrapad.
Ik denk dat verlichting en infrastructuur rond bijvoorbeeld het station kan verbeteren
waardoor het veilige gevoel kan toenemen. Cameratoezicht is ook een van de
overwegingen. Het gemis van een politieburo heeft ook invloed op het veilige gevoel van
mensen. Dat moeten we proberen te compenseren.
Mijn gevoel van veiligheid wordt vergroot door de hoeveelheid mensen op straat (vooral
wanneer het donker is).
Wanneer er zorg wordt gedragen voor meer mensen op straat neemt de veiligheidsbeleving
toe.
Meer mensen op straat creëer je door prettige wandelroutes / fietspaden / verlichting /
voorzieningen (horeca).
geen
meer straatverlichting langs wandelpaden
veel inbraken in Heiloo, drugdeals in buurten
Zandersloot laan, die ondanks de borden regelmatig door een scooter bereden wordt. Deze
laan in het bos is donker 's avonds. Wat verlichting op bepaalde looppaden zou aantrekkelijk
zijn
Verkeersveiligheid: er wordt veel te hard gereden in de bebouwde kom, rechts krijgt geen
voorrang (bjjv. Land van Maat), er wordt niet gehandhaafd
Slecht onderhouden trottoirs
straten die spekglad blijven bij winterweer
het rondlopen van GGZ bewoners. Meestal geen probleem maar een keer ben ik achtervolgd
en lastig gevallen. Gelukkig goed afgelopen.
In deze tijden (recent bericht van opsporing verzocht) valt de veiligheid van een vrouw die ´s
avonds alleen op straat is, niet altijd te garanderen.. Ik denk dat dit onder het kopje van
wijkagenten valt? In de wijk ben ik niet zo snel bang, maar ik vermijd wel afgelegen plekken
zoals park, bos, buitenring etc..
Een buurt app (plan oost)
verlichting kan altijd beter op sommige plekken. Voetpaden kunnen soms beter. Los
liggende tegels.,
Meer politie, vooral waar ´s avonds rotzooi wordt gemaakt zoals Maalwater en Heilooerbos
Iets meer controle s-avonds op plekken zoals bijvoorbeeld het Oosterbos
Heiloo kan wat dit betreft verbeteren. Het is. 's Avonds vrij donker op straat en gezien het
aantal inbraken kan betere verlichting op straat alleen maar bijdragen aan de veiligheid.
Straatverlichting is echt overdreven in Heiloo. Te lichtintensiteit is echt overdreven groot.
Slimme verlichting met aanwezigheidssensoren kan de benodigde energie verder reduceren.
Meer blauw op straat!
Ja, wellicht kan er iemand eens kijken naar de straattegels die her en der in Heiloo uitsteken
en voor oudere mensen als ik een gevaar voor struikelen, vallen kunnen vormen?
Is er een buurt// wijkapp op het gebied van veiligheid in Zuiderloo?
Meer aandacht voor goede fietspaden
De borden die in nep-rode letters aan het begin van het dorp waarschuwen voor inbrekers,
geven een gevoel van onveiligheid. Je schrikt er inbrekers niet mee af, maar het voelt wel
erg ongezellig. Ik zou die heel graag weg willen hebben.

