
Meldingen met datum Binnenkomst tussen 01-09-2021 en 12-09-2022, 

Locatie De Weel, Dinteloord

Melding Status Bijzonderheden melding Locatie Datum ingevoerd Datum afgehandeld Wijk Uiterste afhandeldatum

65602 Afgehandeld Binnen gekomen via whatts app.  Goedemorgen gemeente steenbergen. ..in mij berging zit een  put en loopt de waterleidingen in en zitten de kranen voor  dicht te draaien als er iets gebeurt .maar de kranen die erin  zitten zijn vast geroest .als het gaat vriezen en ik wil ze dicht  draaien gaat dat niet .ik ben bang dat ik ze afdraai..die kranen  die erin zitten zijn al 42 jaar oud . Ik kan ze ook niet dicht  draaien als er een water leiding onder de woonwagen kapot  gaat kunt uw dit door geven aub. ..De Weel 3-11-2021 13:06 5-1-2022 06:59 Dinteloord 10-11-2021 13:06

66086 Afgehandeld De storingskast van het riool brandt sinds gisterenavond 19  uur.Er komt geluid uit de put, dus waarschijnlijk ligt het aan de  pomp. De Weel 1-12-2021 11:18 12-9-2022 08:14 Dinteloord 8-12-2021 11:18

66131 Afgehandeld Er zit een kuil naast de betonband op het parkeerterrein van  woonwagenlocatie De Weel. Om schade aan personen en  auto's te voorkomen graag opvullen. De Weel 6-12-2021 09:45 28-4-2022 12:34 Dinteloord 13-12-2021 09:45

66222 Afgehandeld gat in wegdek zodat niemand kan draaien om te parkeren De Weel 13-12-2021 08:38 28-4-2022 12:35 Dinteloord 20-12-2021 08:38

66234 Afgehandeld Bij deze wil ik melding maken van een weg verzakking op het  sloopterrein van de weel in Dinteloord en tevens wil ik aan  kaarten wanneer er iets wordt gedaan aan de openbare ruimte  op het centrum de weel dit inzake dat er door de Dhr het  gehele sloopterrein in beslag wordt genomen zodat er amper  gekeerd kan worden of geparkeerd door iemand anders. Het is momenteel een grote rotzooi , het is net een vuilnisbelt . Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd hoe vaak er nog melding  van moet worden gemaakt voor dat er iets wordt aangedaan. En een boa heb ik hier nog niet voor gezien En wanner wordt er ook eens iets gedaan aan de caravan die  er staat gestald en waar tevens ook iemand in overnacht.De Weel 13-12-2021 12:20 28-4-2022 12:36 Dinteloord 20-12-2021 12:20

66262 Afgehandeld Gisteren is er iemand geweest voor het rioolkastje omdat het  lampje brandt. Heeft de pomp schoongemaakt, maar 's  avonds brandde het lampje al weer. Tevens maakt het kastje  een hoop kabaal. (geluidsoverlast) Mevrouw denkt dat er een  lekkage in zit en dat het water wegloopt..De Weel 15-12-2021 08:31 12-9-2022 08:15 Dinteloord 22-12-2021 08:31

66522 Afgehandeld Hierbij wil ik een melding doen van de berging. Die is zo   vochtig dat het water van de de muren loopt. Mij spullen   staan daar ook in .voor dat dat vochtig wordt .kan hier naar   gekeken worden De Weel 3-1-2022 14:38 3-2-2022 08:00 Dinteloord 10-1-2022 14:38

66800 Afgehandeld bergingen zijn beschimmeld en rot. In de douche zijn de deurstijlen zijn rot.   afgelopen 5-1 jan zijn er ook meldingen gemaakt over de  schuurtjes vanwege wateroverlast.   Graag contact opnemen met bewoonster De Weel 18-1-2022 13:36 12-5-2022 06:54 Dinteloord 25-1-2022 13:36

66900 Afgehandeld Opwoonwagenkamp zit er in de berging een put   van de gemeente. Deze is 10 m gezakt waardoor de leidingen   meegenomen zijn en bekneld zitten. Zitten onder spanning.   Bang voor het springen van de leidingen. Graag snel   oppakken.De Weel 25-1-2022 11:46 4-7-2022 07:01 Dinteloord 1-2-2022 11:46

66981 Afgehandeld  er komt zand tussen de schuur en de bestrating op hoog  Kan niet zo snel mogelijk naar gekeken kunnen worden.  Want de water putten in de berging zijn ook aan het  verzakken De Weel 31-1-2022 09:36 12-5-2022 06:54 Dinteloord 7-2-2022 09:36

67001 Afgehandeld Goedemidag gemeente Steenbergen  Hierbij de foto's wat in slechte staat is De douche ruimte zitten ijzeren douche stijlen en zijn door  geworstel als ik  uit glijd liggen mij tenen eraf . Stopcontacten. Douche tegels douche stijlen. Verlichting. 2  douche deur .1 echt deur Moet allemaal vervangen worden  zo slecht is de staat ...Ik douche met verlichting en  stopcontacten wat niet meer heel is van ouderdom .kan hier  zo spoedig mogelijk naar gekeken worden  De vloer van het was hok moet ook nog door gemeten  worden in verband van een aardenet......Ik durf niet meer te  douchen .levensgevaarlijk in die was ruimte .voor de vloer  door te meten even contact met peter de koning opnemen  .Die is er ook bij met een deskundigeDe Weel 31-1-2022 14:31 12-5-2022 06:54 Dinteloord 7-2-2022 14:31

67036 Afgehandeld In de berging zit een waterput. Daar lopen de leidingen van   het water. De put is verzakt. ( 6 cm) en trekt nu de   waterleidingen mee naar beneden. Eentje staat op spanning.  (Afgeklemd) De Weel 2-2-2022 09:57 4-7-2022 07:01 Dinteloord 9-2-2022 09:57

67058 Afgehandeld Ook de waterput van dhr. staat vol met water. Dit probleem is  ook bekend bij ons. de weel 3-2-2022 11:12 12-9-2022 08:15 Dinteloord 10-2-2022 11:12

67074 Afgehandeld Goedemorgen gemeente Steenbergen  Ik heb problemen met de berging . Tot onze ontdekking is  de muur 2 cm over de fundering gebouwd .de muren in de  hoek is al van boven naar beneden geschuurd 1 deel van  het plafon gaat ook op hoog En het cement val naar  beneden .de waterput die 8 cm gezakt is waar de  waterleiding in ligt is nog steeds niet gemaakt .die berging  staat te zweven ..de woonwagen staat maar 1meter en 4 cm  van de berging vandaan ..Ik geef het door als de berging het  niet houd .betalen jullie de woonwagen .want je kan wel  nagaan dat daar veel kosten aan komen of 1 nieuwe  woonwagen .hier moet naar gekeken worden want het wordt  steeds erger en gevaarlijkDe Weel 5-2-2022 10:03 12-9-2022 08:15 Dinteloord 10-2-2022 10:03

67075 Afgehandeld 25 - 1- 2022 melding door gegeven aan de gemeente.  De waterput waar de leidingen van het water inzit is 8 cm  gezakt .de leidingen zijn mee naar beneden getrokken en  staan onder spanning. Is nu 5 - 2 - 2022 en nog niemand  geweest voor te komen maken .voor het aardnet door te  meten onder de vloer van de berging waar de douche zit is  ook nog niemand geweest .er werd mij gezegt van de balie van gemeente Steenbergen .Dat ik hierover contact  met X moet opnemen. Maar van X krijg ik geen  duidelijke antwoorden op die vragen .Ik hoop dat er iemand  van de gemeente mij wel antwoord kan gevenDe Weel 5-2-2022 11:40 12-9-2022 08:16 Dinteloord 10-2-2022 11:40

67128 Afgehandeld Aardlek in de berging is kapot, beerging is nu afgesloten voor  de zekerheid, zodat er niemand meer in kan.  woensdag zouden ze deze door komen meten, maar dan  moet dat wel kunnen.  Gelieve even met mevrouw contact op te nemenDe Weel 7-2-2022 16:44 12-9-2022 08:11 Dinteloord 14-2-2022 16:44

67636 Nieuw Goedemorgen gemeente Steenbergen  Wij zij al een tijdje. Bezig met de gemeente schutting die verzet moet worden .Ik ga geen tuinhuur betalen .wanneer gaat de schutting verzet worden De Weel 10-3-2022 11:10 Dinteloord 15-3-2022 11:10

67721 Nieuw Goedemorgen gemeente Steenbergen .10 maart 2022 Melding door gegeven met de vraag .wanneer de gemeente schutting verzet gaat worden.....de gemeente zet de schutting op Gemeente grond .En wil dat ik tuin huur gaat betalen. Ik betaal geen tuin huur .de gemeente maakt deze fout zelf .Ik zou antwoord op mij vraag willen hebben .wij zijn al zeker 2 jaar bezig. En nog steeds geen antwoord op mij vraag .Ik kan niet begrijpen dat gemeente Steenbergen zo met haar volk omgaat .terwijl de ambtenaren hun volk moet helpen .triest voor woordenDe Weel 15-3-2022 10:32 Dinteloord 21-3-2022 10:32

67795 Nieuw Bij ons ik met de storm de bergin raam kapot gegaan. Wij zoude die graag vervangen hebben De Weel 18-3-2022 11:42 Dinteloord 23-3-2022 11:42

67859 Afgehandeld Stank overlast riolering van de schuur van het sanitair De Weel 22-3-2022 14:13 4-7-2022 07:02 Dinteloord 28-3-2022 14:13

68091 Afgehandeld dhr geeft aan een sterke overlast van rioollucht te hebben in   de badkamer    Stank overlast riolering van de schuur van het sanitair De Weel 6-4-2022 09:52 4-7-2022 07:02 Dinteloord 13-4-2022 09:52

68361 Afgehandeld 29/04/2022 08:23:tip Goede avond gemeente syeen bergen .mij zoon heb 28-4- 2022 contact gehad en er zo vanmiddag iemand komen  kijken wat er aan de hand is bij de berging...in dit filmje zie he  precies wat eraan de hand is .Dit is levensgevaarlijk want wij  weten niet wat het is Er zijn nog al wat meldings bij jullie binnen gekomen. de buitendiens zou ook al iemand sturen en helaas  niemand geweest .en de stankoverlast is ook niet normaal zijn  wij toch ook al een tijdje mee bezig en  wordt niks aan gedaan Ik voeg hier het filmje bij.  2 Weken geleden is gemeente langs geweest vanwege de  stankoverlast. Daarna niets meer vernomen. Er zou een bedrijf  gebeld worden.  Meneer liep naar de berging en nu zijn de stenen helemaal  weggezakt onder de schuur. Gevaarlijke situatie. Buitendienst Gaat vandaag langs voor het gat!De weel 28-4-2022 12:06 12-5-2022 06:55 Dinteloord 5-5-2022 12:06

68653 Afgehandeld hr geeft aan dat bij de achterste schuurdeur de   stijl los van de muur komt.  De Weel 18-5-2022 10:31 13-6-2022 07:07 Dinteloord 25-5-2022 10:31

69329 In behandeling graag groenonderhoud uitvoeren op openbare ruimte langs de  randen van het oude sloopterrein (parkeerterrein achterin) De Weel 28-6-2022 14:16 Dinteloord 4-7-2022 14:16

69338 Gekoppeld 14/07/2022 08:59:tip Onderstaande via de mail ontvangen. Ook nog foto's  toegevoegd aan de melding.  Goedemorgen gemeente Steenbergen  Bij deze had ik al een melding gemaakt van de gemeente  schutting Die scheef gaat staan somigge schutting delen  beging al te scheuren. Dit is geen werking van het hout ....als er een storm komt en de schutting  gaat los komt hij tegen mij woonwagen aan of er gebeuren  ongelukken bij deze weer een melding  Mvg. De gemeente schutting gaat scheef staan en is aan het  verzakken moest ik even via de gemeente door gevenDe Weel 28-6-2022 17:01 Dinteloord 4-7-2022 17:01
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