Bereikbaarheid

Inspanningen

Er is bezorgdheid in de kernen over de ontsluiting van het projectgebied Langerak Zuid. Het ontbreken van een
tweede ontsluiting en de onduidelijkheid over de keuze voor een tijdelijke ontsluitingsweg zijn vraagstukken waar de
inwoners van de gemeente geen antwoord op krijgen. Dit frustreert en inwoners overwegen andere stappen.
Aandacht wordt ook gevraagd voor de verkeersproblematiek op de Hoogstraat, de vertraging van hulpdiensten ten
gevolge van afsluitingen, te weinig parkeerplaatsen bij de artsen in het Woonleefhart, de ontsluiting Langerak naar
winkels in Nieuwpoort, het weinige aan Openbaar Vervoer in de weekenden en het weren van vrachtverkeer uit de
woongebieden.
In de planvorming en uitvoering van Langerak Zuid wordt door de gemeente nog extra geïnvesteerd in de uitleg van
de keuzes, waaronder de (verkeers)onderzoeken.
De overige actiepunten op het gebied van verkeer en bereikbaarheid worden op korte termijn in kaart gebracht,
waarbij zal worden nagegaan of en wanneer deze acties opgepakt worden. Zie hiervoor ook de pittige themakaart
‘Verkeer en vervoer in Molenlanden’.

Recreatie en toerisme

Netwerk
Gemeente, ondernemers, inwoners,
verenigingen en klankbordgroep.

Gevraagd wordt om recreatie en toerisme te stimuleren in de stad Nieuwpoort met aandacht voor de leefbaarheid
van de inwoners door een denktank op te zetten van gemeente, ondernemers, inwoners, verenigingen en
klankbordgroep.
De gemeente zal hierin de verbindende rol oppakken.

Dienstverlening
Besproken is dat door digitalisering meerdere groepen in Molenlanden de gemeente als onbereikbaar ervaren.
Ideeën worden aangedragen op welke wijze onze inwoners en bedrijven naast het digitale kanaal de gemeente
zouden moeten kunnen benaderen en andersom.
Deze ideeën worden zoveel als mogelijk meegenomen in de ontwikkeling van de dienstverlening van Molenlanden.
Concrete voorbeelden voor de korte termijn zijn een papieren gemeentegids en duidelijker ontvangst op onze diverse
servicepunten.

Meer aandacht voor groen
In TipMolenlanden en tijdens het 100Waard gesprek wordt diverse keren aandacht gevraagd voor het openbaar
groen. Dit varieert van opmerkingen over de kwaliteit van het onderhoud, tot de plaatsing ervan.
Vanuit de insteek dat dit een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid is, wordt het idee geopperd om dit samen
met de gemeente op te pakken. In overleg tussen gemeente en bewoners gaan we daarom bekijken of gezamenlijk
onderhoud mogelijk is en of hier animo voor is bij meer inwoners.

