
Verslag wnwjw 25-9-2018 

 

De leden waarbij een  *  voor hun naam staat waren aanwezig.  

 

* Bep van Kouwen - bestuurslid,   Bram v. Assema - Vredebestlaan,  

* Carel Bloemsma - bewoner,  * Carel de Graaf - bewoner,   Co Blankenstein - bewoner,   

* Colinda vd Molen - bewoner, * Cor vh Land - bestuurslid,  Douwe Visser - Vredebestlaan, 

* Han Trouwee - secretaris,  Henk Vonk - penningmeester, * Jack Broeren - Hesselaan,   

Lieke Brouwer - bewoner,  * Liesbeth Reincke - Sluyterslaan, * Louise Mastenbroek – 

Molenkruier,  Maarten Koek – Kruyderlaan, * Marcel Siermann - voorzitter, * Mea Schoenmaker - 

Gestellaan, * Michel de Jong - Kruyderlaan, * Oscar Brinkhof - bestuurslid,  Patricia Nowak - 

bewoner, * Paul Nijenhuis – Nijpels, * Ronald Achterbergh - Wenckebach,  Sandrina Leeman - 

bestuurslid,  * Ton Bonovrie - Wenckebach,  * Johan en Liesbeth Tiemeijer, * Farib Talhaoui, en 

* Theo Miltenburg allen van de Bakkerlaan. 

 

 Bas Meijer, wijkcoördinator,  * Gert v. Jaarsveld – wijkagent,  

 Melanie Gitz -  wijkcoördinator,  Ton de Mol - raadslid,  

             Werner Schmitz - Mitros, * Nijnke Joustra - gemeente 

 

1.  Opening en mededelingen 

Marcel opent de vergadering en heet de nieuwe leden welkom.  

De dames van Koek (klimmen op eigen  kracht) hebben gevraagd of zij voor de vergadering mogen 

vertellen wat Koek inhoudt. Het project is ontstaan in Deventer en biedt mensen de dromen, die zij 

hebben voor zover het mogelijk is, waar te maken. Voorbeelden zijn o.a. heel groot schilderen, tot 

een wijk festival, of een verandering ten goede teweeg brengen, iets waarbij je een nieuwe start in je 

leven kan maken of voor jezelf en voor de buurt. Het gaat erom, om mensen met elkaar te verbinden 

en dat project is 2 jaar geleden gestart in de Rivierenbuurt. Vanuit de gemeente wil men ook in onze 

wijk starten en de bewoners uit een sociaal isolement halen met b.v. koffie momenten. Per persoon 

heeft de gemeente een kansbudget van  

€ 500, ter bschikking gesteld. Koek is te herkennen aan de z.g. Pipo  wagen die her en der steeds 

een andere plek krijgt in de wijk. De tijden dat men aanwezig is staan vermeld op de Pipo wagen.    

 

2.  Verslag van 10-7-2018 

Wijzigen in de ledenvermelding  die aanwezig waren met een * voor Gert. Nijnke Joustra wijzigen 

in gemeente waar zij nu werkt en niet meer bij MO-vaktor. 

Onder punt 4:  Jan Kuiper is niet meer actief betrokken is bij de scouting. Verder toevoegen dat de 

opmerking over het snippergroen door Ton de Mol gedaan is. 

Onder 5 dat Carel B met de weggezakte straat na een noodreparatie de Hildo Kropstraat bedoelt. 

En toevoegen onder 5 over de drempels van de Mendes da Costalaan dat deze nadat er nieuwe 

drempels gemaakt zijn deze nu voor lancering zorgen. De oude waren goed.    

 

3. Beheerszaken door Shida/Bas 

    Politiezaken Gert 

Beheerszaken de genoemde personen waren niet aanwezig. Marcel heeft wel nieuws over Melanie, 

waarmee het langzaam beter gaat en zij weer voorzichtig aan het werk is.  

Gert meldt, dat het rustig is in de wijk na de vakantie periode. Gert meldt dat de politie dicht op een 

dadergroep zit. Hij meldt een 5 tal woning inbraken, waarbij een persoon is aangehouden. Verder is 

er ook een aangehouden voor een auto inbraak. 

Bij het stelen van de lokfiets sprong de dader in de IJssel maar is toch aangehouden. 

Hij waarschuwt, keer op keer, als bewoner op te letten en bij onraad of vreemde zaken112 te bellen.  

Farib vraagt of er iets te doen is aan huizen waarin een 10 tal Roemenen een 10 tal Polen wonen? 

Nijnke zoekt dit uit. Carel G merkt op dat dit ook in de drive-in woningen aan de hand is. Mea 

antwoordt dat er maar 25% anders bewoond mag worden en daar wordt door de bewoners goed 

opgelet. 



Dit wordt als agendapunt op de volgende vergadering gezet.  

Paul vraagt of de uitrit vanaf de parkeerplaats aan het Nijpelsplantsoen een gelijkwaardige weg is 

aan de dwarsweg. Gert antwoordt dat dit een uitrit constructie is, dus heeft de weg voorrang. 

Dit wordt via 14030  gevraagd aan een verkeersdeskundige. Nico vraagt als er een auto op de 

rotonde rijdt van de Slijterslaan/Richterslaan en er voegt zich een fietser in, wie er dan voorrang 

heeft?  Dit is ook voor de verkeersdeskundige. 

 

4. Projecten wijkaanpak en stedelijk 

Hildokrop straat 18a: onbekend, blijft staan. 

Brug Vredebestlaan: Is mede een zaak van Rijkswaterstaat.  

Jukoterrein: heeft meer tijd nodig voor details en wordt dit najaar weer opgepakt. 

Bomenkap moskee: is ingetrokken. 

Sluipverkeer Bakkerlaan: Farib en Vincent hebben met de verkeersdeskundige gesproken van de 

gemeente en deze wil een kenteken onderzoek doen. Zij hebben nog geen reactie ontvangen.  

Nijnke zal dit uitzoeken.   

Oversteek Plus: op 24 september is er een bijeenkomst geweest met ca. 25 bewoners en 

ondernemers. Er is een concept ontwerp gemaakt door de gemeente, die goed ontvangen is. De 

gemeente zou van de Provinciale Staten hiervoor subsidie ontvangen voor dit jaar. Dit was voor de 

ondernemers gezien de komende feestdagen niet accepteerbaar. Voorjaar 2019 zal dit project van 

start gaan. Het ontwerp van dit project wordt via een tekening door alle leden bekeken.   

Gemeente grond Hesselaan: De bewuste bewoners van de Herenstraat willen dit kopen om het 

groen te onderhouden en het onkruid bestrijden en willen via een klein paadje met de fiets richting 

Hesselaan kunnen gaan!  

Zwerfvuil rond Nijpels: Nijnke antwoordt, dat dit een doorn in het oog is, omdat er rond de 

containers heel veel grof vuil gedeponeerd wordt. Verder zegt zij dat er een heel veel aandacht aan 

gegeven wordt. Zij werkt samen met de bewoners. Via het Leger des Heils gaan een aantal dames 

de wijk in om zwerfvuil te ruimen.   

Kerstviering: Bep kan het niet volledig organiseren i.v.m. operaties die zij krijgt. Karin van het 

Makado heeft overleg met Mea en Louise en Bep. De dierenweide waar het evenement gepland is, 

heeft als eigenaar Nedereind, die daarvoor benadert wordt. 

Begroting 2019: is ingeleverd bij de gemeente. 

Brief Louise: op de brief over de verkeerssituatie in de wijk heeft zij nooit antwoord gehad. Het 

betreft de oversteek Mendes da Costalaan/Richterslaan. Ook deze vraag, wordt aan een 

verkeersdeskundige voorgelegd. 

Betere buurten: dit project staat op de website. 

 

Rondvraag  

Ton vraagt zich af of de verkeerssituatie op de Zwanenburgstraat invloed heeft voor de Bakkerstraat 

en kunnen de versperringen in de Zwanenburgstraat verwijderd worden na de wegveranderingen 

van de Plus? 

Carel G geeft aan dat na de drempels van de Mendes da Costa richting Mondriaan gas gegeven 

wordt. De zebra oversteek bij het Makado, daar werkt de LED verlichting wel en niet, maar dat is 

inmiddels verholpen. De groenvoorziening hoek Zijllaan/Mendes da Costa is dood, melden 14030. 

Er zijn bomen in de Zijllaan omgezaagd, vragen 14030 of bomenplan bekijken. 

Johan bruggetje Rietveldllaan en werkzaamheden Bakkerlaan, vragen 14030. 

Corletta meldt een wijkfeest Hessepark volgend voorjaar. 

Colinda was bij Multi Culti festival, was succesvol en zaterdag was er burendag in de Gestellaan.     

 

Marcel sluit vergadering en nodigt ieder uit voor een borrel.                              

 

Volgende vergaderingen:  6 nov en 18 dec.                                          

 

 

 



 

Zaken en vragen voor de verkeersdeskundige 

 

Uitrit vanaf het Nijpels plantsoen 

 

Rotonde Sluijterslaan/Richterslaan auto op rotonde en een fietser voegt in, rijdt ook op de rotonde. 

Wie heeft voorrang 

 

Oversteek Richterslaan vanaf Mendes da Costalaan 

 

Drempels Mendes da Costa 

 

Sluipverkeer Bakkerstraat  

 


