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De leden waarbij een * voor hun naam staat waren aanwezig.
*Ab Rem – Hesselaan, * Babs v. Veenendaal – Sluyterslaan, Bep v. Kouwen - bestuurslid, Bram v.
Assema - Vredebestlaan, * Carel Bloemsma- bestuurslid, Carel de Graaf – Zijllaan, * Co Blankenstein –
bewoner, * Cor v.h. Land – bewoner, Geert Zondag – Kruyderlaan * Han Trouwee - secretaris, Jolanda
Keur- Sluijterslaan, * Henk Vonk – penningmeester, * Liesbeth Reincke – Sluyterslaan, * Marcel
Siermann - voorzitter, * Mea Schoenmaker - Gestellaan, * Oscar Brinkhof - Oud Jutphaas, * Paul
Nijenhuis – Nijpels, Ronald Achterberg - Wenckebach, Sandrina Leeman – Sluyterslaan, Sanne Pater –
bewoner , Theo Bulkmans – bewoner, * Ton Bonouvrie - Wenckebach,
* Gert v. Jaarsveld - wijkagent, * Kees de Bruin - afd. beheer gem, * Melanie Gitz – wijkmanager, *
Myrte vander Gugten – Mitros, * Peter Snoeren – Wijkwethouder, Roelof de Wild – CDA, * Sabrina Eijk gemeente, * Ton de Mol - raadslid
1. Opening en mededelingen

Marcel opent vergadering en heet iedereen welkom en hoopt dat iedereen een goede vakantie gehad
heeft. Deelt verder een aantal afzeggingen mee.
2. Verslag 9-6-2015
Geen op- of aanmerkingen.
3. Beheerszaken door Kees de Bruin/ Politiezaken Gert van Jaarsveld
Kees meldt dat de afdeling beheer een reorganisatie heeft gehad, waardoor er nieuwe mensen op andere
functies zitten. De afdeling heet nu openbare lijn. Afgelopen zomer is er veel stormschade geweest en men is
nog steeds bezig met de gevolgen daarvan. Bomen die beeldbepalend zijn worden vervangen anderen niet.
Door de warme zomer met veel regen is er veel groen op de verharding gegroeid, ook dat wordt bestreden.
Marcel vraagt of het aantal meldingen op 14030 stijgend is, omdat er aan het wnw nogal wat vragen gesteld
worden. Kees wil dit wel een keer verklaren, maar dan met een onderbouwing van de genoemde cijfers.
Gert meldt dat er door de vakanties, het aantal inbraken terug liep. Echter in onze wijk namen ze toe, met een
concentratie op het Nijpels. Veel ruiten zijn daarbij ingegooid. Op het Makado center is bij een inbraak de
dader gepakt. Cor vraagt waarom er geen foto’s gemaakt zijn van de voetstappen die zichtbaar waren bij een
inbraak bij zijn buren. Gert zegt dit te vragen aan zijn collega’s die daar mee bezig zijn.
Marcel meldt dat het “Zwaantje” op last van de gerechtsdeurwaarder i.v.m. de Opiumwet voor een half jaar
gesloten is. Dat zal dit jaar een gemis zijn voor het drakenboot festival.
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Kerkveld: het buurthuis is verkocht en hier komen t.z.t. huizen. Dit project gaat in overleg tussen bewoners
en de projectontwikkelaar. Duurt nog ca. 2 jaar.
Hessepark: Oscar is druk bezig met de openingsvoorbereidingen. Posters van de opening komen op de
publieke locaties te hangen. Deze vindt plaats op 26 september van 13.00 tot 16.00 uur. Doordat het aantal
bezoekers onbekend is, is de geplande barbecue komen te vervallen. Activiteiten zijn o.a. een
voetbalwedstrijd van de Hesseboys. Het basketbal veldje wordt ingericht voor frisdrank en creatieve
workshops. Goldsgym geeft een sportclinic. Hel veld wordt nu al aardig gebruikt voor recreatie.
Oscar is bezig met het Jukoveld, want daar is geen nieuws over bekend. Hij vindt dat dit veld en het Altrecht
terrein ontwikkeld moet worden i.s.m. de buurtvisie. Het idee is om samen met de bewoners een behoefte te
creëron over wat men wil i.p.v. het idee van een projectontwikkelaar.
Ab vindt dat niet opnieuw het wiel moet worden uitgevonden. Hij doelt daarbij op het bouwen van patio
woningen, die in veel regio’s gebouwd zijn maar in deze regio te duur zullen zijn vanwege de grondprijzen.
Daarom zullen deze projecten moeilijk van de grond komen.
Voor het opknappen van de speelplaats bij de Schakel is een subsidie gevraagds van € 350,- de vergadering
gaat akkoord.
Voor de speelplaats achter de flat aan de Sluijterslaan moet nog een aanvraag ingediend worden. Wacht op
Sandrina en Baps.

Marcel laat een opzet zien van het voormalig Klimopterrein met de toekomstige bebouwing. De bewoners
zijn met dit plan akkoord gegaan. Het worden vrije sector huurwoningen, met een hoogte van 4 verdiepingen
langs de Sluijterslaan en dwars erop 3 verdiepingen hoog.
Voor de barbecue van de Ornsteinlaan is een subsidie gevraagd van € 200,- . De vergadering gaat akkoord.
Dierenweide: de vergunning voor de fontein wacht op toestemming van het Hoogheemraadschap. Ton meldt,
dat de vrijwilligers in juli het huisje gebeitst hebben.
Wijkaanpak: Sabrina meldt, dat de geplande avond met een maaltijd in de Wenck een succes was met ruim
40 bewoners. De bewoners zullen zelf het initiatief moeten nemen met ondersteuning van de gemeente over
hoe en wat er nodig is om de eigen wijk te verbeteren. Zo’n 20 ideeën kwamen naar voren. Het vervolg op
deze avond is gepland op 15 september en Sabrina geeft aan om je buren of iemand anders mee te nemen
naar de bijeenkomst op 15 september.
5. Rondvraag en sluiting
Henk stelt dat mochten er ideeën zijn waar geld voor nodig is vraag dat dan aan!
Ton zegt dat er in het verre verleden een actielijst bijgehouden werd en is het een idee dit weer in te voeren?
Marcel geeft aan daar niet voor te zijn, omdat de lijst bijgehouden moet worden en alle zaken worden
vermeld in het verslag. Ton vraagt verder hoe het staat met de ondergrondse containers als vervangers voor
de bovengrondse, die nu door iedereen gebruikt worden. Melanie neemt dit mee.
Mea meldt dat de Schakel getoetst zal worden door de beoordelings commissie. Verder vindt zij dat de
oversteek van het fietspad naar de bussen zeer gevaarlijk is en vraagt of de verkeerscommissie dit wil
behandelen?
Sanne stelt zich voor: is bewoner van de Ansinglaan en tevens ad hoc beheerder van leegstaande gebouwen.
Paul vraagt hoe het staat met het hondenpoepbeleid en wordt daar op gehandhaafd? Melanie antwoord dat
het een ergernis is van veel mensen en handhaving vindt wel degelijk plaats, maar helaas zijn de handhavers
niet altijd ter plekke, om de hondenbezitter op heterdaad te betrappen. Bovendien mag een Boa alleen
bekeuren als ze als zodanig herkenbaar zijn. Paul zegt dat de terugkoppeling van 14030 niet optimaal is.
Hij krijgt vaak te horen dat de melding voorlopig is afgesloten en doorgegeven is aan een andere afdeling.
Ab geeft aan dat de drainage op het Hessepark niet optimaal is. Oscar antwoord dat het niet de opzet was het
hele park droog te krijgen, dat was te kostbaar. Verder wijst Ab naar de berg zand die er ligt, maar Kees
geeft aan dat die berg niet bestemd is voor het Hessepark. Ab vraagt of er iets bekend is over de afgebrande
garage op de hoek Hesselaan/Hildokrop. Melanie zegt dat de eigenaar de garage aan het opknappen is.
Marcel sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.

Vergadering data 2015, aanvang 19.30 uur:

13 oktober en 8 dec.

