WIJKRAAD ZANDBERG OOST
VERSLAG 29 november 2017
Aanwezig: M. Rutten, L. Oerlemans (politie), L. Verburg , S-M Franssen, J. Kusters, A. Bijma, E. van
Olphen (vanaf 20.30 uur)
gast: J. Wijlen (Koninginnestraat)
Afwezig m.k.: Piet Brosens, H. Snijders
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1. Opening en vaststellen agenda
Geen wijzigingen in de agenda.
2. Mededelingen
Geen mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
- mail mbt actieplan geluid
- mail mbt inloopavond Wilhelminastraat. Er is niemand vanuit de wijkraad aanwezig.
Versmalling van de weg zal iets gaan betekenen voor het laden en lossen van de
bedrijven.
- mail mbt creatieve ideeën omtrent parkeeroplossingen. Tot media maart 2018 kunnen
creatieve ideeën worden ingebracht. Op 12 december komt de werkgroep parkeren bij
elkaar.
- Mail mbt straattekening Hyacintplein. Erna van Olphen heeft contact met de
initiatiefnemers en bespreekt met hen welke ideeën ze hebben.
- Bijeenkomst Veiligheid brengt je samen. Bijeenkomst over het onderwerp meerjarenplan
Veiligheid. M. Rutten zal aanwezig zijn op 19 december.
- Mail over actieplan ‘geluid’ . Voorbeelden van geluidsoverlast van AirBNB en Bed en
Breakfast panden, (tuin)feesten, evenementen Chasséveld. Dit wordt teruggekoppeld
naar E. Riemens.

4. Verslag 11 okt 2017
Verslag is vastgesteld.
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Stand van zaken Posthumus terrein
Nu geen bijzonderheden. E. van Olphen informeert naar de stand van zaken.
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Wijkplanproces stand van zaken
Het verslag van de bijeenkomst van 24 oktober is ontvangen en de secretaris zal dit
doorsturen.
Werkgroep openbare ruimte met Guus van Alphen is vanavond bijeen geweest. E. van
Olphen is aanwezig geweest. Zijn aantal speerpunten benoemd, waaronder de
studentenfietsenrekken in Benedictinessenhof, achterstallig onderhoud in de wijk,
onderhoud groen, kruispunt Vijverstraat-Wilhelminapark, meer kunst in de wijk, openbare

verlichting. Er wordt nu gekeken wie vanuit de gemeente mee kan denken, en in januari is de
volgende bijeenkomst. E. van Olphen is tot voorzitter van de werkgroep benoemd.
De werkgroep Verkeersveiligheid komt 12 december bij elkaar
De werkgroep Zorg komt 13 december bij elkaar.
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Politiezaken
Relatief rustig. 2 woninginbraken sinds vorige vergadering, waarvan 1 een poging babbeltruc
in Saksen Weimarlaan. Andere betreft een insluiping.
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Fietsendiefstallen: 15 in laatste periode.
Autoinbraken: geen in Zandberg Oost afgelopen periode.
Drugsoverlast: soms meldingen, blijft beperkt.
Parkeeroverlast hoek Zandberglaan-Ginnekenweg: bij constatering van fout parkeren wordt
er geverbaliseerd.
Oud en nieuw: vuurwerkoverlast is afgelopen jaren beperkt geweest.
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Rondje commissies
Buurtbericht: S.M. Franssen oppert dat we eens zouden kunnen nadenken over meer/andere
communicatiemogelijkheden naar de buurtbewoners.
Oranjeplein: 28 nov workshop op het stadskantoor met diverse disciplines. Plattegrond met
voorstel gemaakt. Begin januari is de volgende bijeenkomst.
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Nieuwjaarsreceptie 7 jan 2018
Geen bijzonderheden.

10 Rondvraag
K. Tax geeft aan dat ze gaat stoppen met deelname aan de wijkraad. De vergadering van
januari 2018 zal ze nog voorbereiden.
11 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Omschrijving

Houder

