WIJKRAAD ZANDBERG OOST
VERSLAG 18 januari 2017
Aanwezig:
Zandberg Oost: Kim Tax (verslag), L. Oerlemans (politie), P. Brosens, L. Verburg, L. Magilse, S-M
Franssen, J. Kusters, M. Rutten, A. Bijma
Afwezig m.k.: H. Snijders, A. Coenraads
Gasten: Marlous Fieret en Steven Niamut (Zandberg West) en van de gemeente: Ed Riemens, Harry
Verhallen, Laura Van de Kreeke, Peter Pijnenburg

1. Openingen, mededelingen en vaststellen agenda
L. Magilse opent de vergadering. De aanwezigen stellen zich voor.
A. Coenraads heeft aangegeven afscheid te nemen van de wijkraad.
2. Ingekomen post
Subsidiebeschikking 2017. De aanvraag subsidie is toegewezen.
3. Wijkplanproces en wijkplatforms
Wijkplanproces
H. Verhallen licht toe: Nota “ Welkom in mijn wijk” is het startpunt geweest ca 4 jr geleden.
Het uitgangspunt is: van buiten naar binnen werken met bewoners en ondernemers om
zodoende te bezien wat er leeft.
M. Burm en A. IJzermans (wijkteam) en de wijkraad zijn hoofdrolspelers. Voor wat betreft
het proces: alle buurtbewoners worden uitgenodigd om mee te doen aan werkgroepen,
waarbij leden van de wijkraad per werkgroep deelnemen. De gemeente belegt een
bijeenkomst waarin vanuit de wijk sterke punten en verbeterpunten benoemd kunnen
worden. Vervolgens worden thema’s gerubriceerd. In een 2e bijeenkomst worden
werkgroepen gevormd. Die werkgroepen beschrijven hun eigen plan en de plannen vormen
gezamenlijk het wijkplan. Daarna gaan de werkgroepen aan de slag met de uitvoering. De
ervaring in andere wijken is dat de werkgroepen redelijk constant van omvang zijn. De
verantwoordelijkheid voor de eigen wijk wordt aldus dichter bij de bewoners gelegd. In de
loop van het proces vormt zich ook een netwerk van bewoners/gemeente-ambtenaren.
Het gaat vooral om leefbaarheidsthema’s. P. Pijnenburg zal het proces voor Zandberg oost
gaan trekken.
De gemeente draagt de kosten voor vergaderingen gedurende het wijkplanproces.
Wijkplanproces: benoemen sociale thema’s en behandeling werkgroepen
Wijkplatform: beheer “subsidiepot”
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Proces: avond organiseren om thema’s in te zamelen (actie gemeente). Als de opkomst te
mager blijkt, evt een inloopmiddag met vooraf bepaalde thema’s organiseren, waar mensen
kunnen reageren op die thema’s. Er wordt aangekoerst op een 1e bijeenkomst in maart.
Wijkplatforms: E. Riemens licht toe: De wijkraad kan in eerste instantie het wijkplatform
vormen tbv aanvragen. Het verschil met Hart voor je Buurt is dat dit echt voor sociale
activiteiten bedoeld is. Als er aanvragen zijn, sluit E. Riemens aan bij de vergadering.
Voorstel: communicatie over wijkplatform/aanvragen gelijktijdig met de communicatie over
het wijkplanproces verspreiden onder bewoners (actie gemeente).
De gemeentevertegenwoordigers verlaten de vergadering.
4. Afvalinzameling
Mevrouw I. Wouters van de gemeente heeft een bericht gezonden over het proces dat moet
leiden tot de herziene afvalinzameling. Tegen de tijd dat intern bij de gemeente de seinen op
groen staan, zal het concept-buurtbericht met de afvalinzamelingslocaties worden verzonden
aan de wijkraad.
5. Politiezaken
Woninginbraken: 2 stuks sinds vorige vergadering, een in Hortensiastraat, de ander in de
Koninginnestraat.
6. Samenwerking met Zandberg West
Wijkraad Zandberg West heeft nu 6 leden. Namens de wijkraad zijn Marlous Fieret en Steven
Niamut aanwezig.

-

-

-

M. Fieret heeft aangegeven over de volgende punten te willen spreken:
Oranjeplein: E. van Olphen blijft betrokken bij de planvorming over de herinrichting.
K. Tax zal E. van Olphen in contact brengen met Zandberg West. (noot secretaris: is
gedaan).
Parkeergedrag bij gokhal Ginnekenweg/Zandberglaan: Ook vanuit de
winkeliersvereniging al aangekaart bij handhaving als probleemgebied.
‘ Racebaan’ Ginnekenweg: wijkagent: na de herinrichting heeft er een meting plaats
gevonden. Daaruit bleek niet van permanente overschrijding. Het lijkt dus eerder een
subjectieve beleving te zijn.
Buur4buur (nieuw sociaal initiatief in de wijk): Het initiatief is een paar jaar geleden
ontstaan vanuit de vraag hoe je sociale cohesie kunt bevorderen binnen de wijk. Er
worden activiteiten georganiseerd om elkaar te leren kennen, zoals kunstroute met 8
adressen, borrel met life muziek, koffieochtend, wandelochtend. Mevr Fieret biedt aan
om daar een keer meer over te vertellen.

De wijkraden West en Oost spreken af om in het voorjaar van 2017 een gemeenschappelijke
vergadering te houden in West.
7. Rondje commissies
Kascommissie Subsidie 2017 is inmiddels gestort. J. Kusters en S. Franssen gaan kascontrole
doen.
Buurtbericht
Parkeren: dhr Claasz Coockson heeft aangegeven dat hij in 2017 weer wil aansluiten bij de
overleggen. K. Tax zal het overzicht mailen. (is verzonden)
IJsbaan is aan de orde geweest bij SBS6
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Posthumus: sanering gaat starten.
8. Bijeenkomst samenwerkende dorps-en wijkraden 13 febr 2017 (bijlage mail Ad Brekoo)
J. Kusters en M. Rutten gaan er heen.
9. Jantje Beton actie
Voor kennisgeving aangenomen.
Bezoek Wethouder Van Lunteren gaat wijken bezoeken. De vraag is of ook in Zandberg Oost
vertegenwoordigers hem kunnen ontvangen/rondleiden op 9 febr in de middag tussen
13.30 en 15.30 uur. De wijkraad besluit nu niet op het verzoek in te gaan, maar te wachten
op de resultaten van de eerste bijeenkomst van de wijkplannen. Dan is nl ook inzichtelijk
waar de problemen gevoeld worden. K. Tax zal dit berichten aan de secretaresse van de
wethouder (noot secretaris: is gemeld)
10. Rondvraag
Er staan slowbobs tussen 16 en 18 uur op de Wethouder Romboutstraat. Dit is een initiatief
van bewoners als snelheidsremmende maatregel. Wijkagent heeft er een vraag over gehad.
11. Verslag 14 dec 2016
Het verslag wordt vastgesteld.
12. Sluiting.
M. Rutten zit de volgende vergadering voor.

Jan 17

Omschrijving

Houder

Kascontrole 2016

J. Kusters en S. Franssen
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