Verslag wnwjw 10-7-2018
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, Fena Talhanoui, 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 - MOvaktor
1. Opening en mededelingen
Marcel opent de vergadering en heet de nieuwe leden welkom. Liesbeth heeft gemeld dat erbij de
volgende vergadering iemand van het groen aanwezig zal zijn.
2. Verslag van 5-06-2018
Johan en Liesbeth geven aan dat zij geen e-mail over de vergadering gekregen hebben. Han zal dit
meenemen.
3. Politiezaken Gert
Gert meldt, dat het erg rustig is in de wijk. Behalve een aantal diefstallen van fietsen en scooters.
Men merkt op dat er her en der nogal veel lachgaspatronen op straat liggen. Gert antwoord dat de
gebruikers op heterdaad betrapt moeten worden! Mavis zegt, dat er in het Nijpels veel van die
patronen liggen en de kinderen spelen ermee, Kan daar wat aan gedaan worden? Mea reageert
hierop en zegt dat er op de scholen ook aandacht aan gegeven wordt, maar dat het een taak van de
ouders en volwassenen is om daarop te letten. Johan vraagt wat er te doen is aan auto’s die maanden
op dezelfde plek staan zonder dat ze gebruikt worden. Gert merkt op dat ze alleen weggesleept
kunnen worden als het een wrak is. De eigenaar krijgt wel bericht, maar het is lastig om mensen te
overreden, hun auto weg te halen. Verder geeft hij aan dat de container aan de Claylaan gebruikt
wordt voor afval toerisme. Gert zegt: Neem de kentekens van de dumpauto’s op en geef die door
aan de gemeente. Mavis geeft aan dat er rondom de containers bij het Nijpels veel zwerfvuil ligt. Zij
heeft gebeld met Mitros maar geen resultaat. 1x in de 3 weken wordt er opgeruimd! Paul heeft de
beheerder gebeld toen hij zag dat er gedumpt werd en de beheerder heeft de mensen erop
aangesproken.
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Jan Kuiper wordt als de nieuwe wijkwethouder door Marcel geïntroduceerd. Zij kenden elkaar al
van de scouting. Jan maakt deze introductie af, door aan te geven dat zijn kerk in deze wijk staat.
Verder is hij nog actief betrokken is bij de scouting van Rhijnhuizen. Jan heeft economie gestudeerd
in Groningen en heeft daar een aantal jaren gewoond en gewerkt. Vooral mensgericht, maar wel
met een economische achtergrond, Door de CDA is hij dit jaar gevraagd voor de taak van
wethouder met als portefeuille: jeugd,onderwijs, betere buurten en vastgoedzaken.
Marcel geeft aan graag samen te willen werken met Rhijnhuizen, zodat dit geen aparte wijk wordt!
Jan zegt dat de Herenstraat een prachtige plek in de wijk is. Dat wordt beaamd door Louise, die
allerlei festivals bezocht, maar onze wijk daarin heeft gemist. Marcel reageert daarop door aan te
geven, dat er met Koningsdag een kleedjesmarkt is, met Kerst een Kerststal in de dierenweide en
monumentendag in het park Rhijnhuizen, dit mede door de eigenaar Jan Scholten.

Jukoterrein: Oscar heeft aangegeven dat er geen update technisch en financieel is.
Oversteek Plus: Oscar heeft aangegeven dat de gemeente beloofd heeft dit financieel door te
rekenen. Er is geen terugkoppeling van de gemeente, maar vragen kunnen wel gesteld worden!
Bram geeft aan dat het nu weer over de zomer getild wordt en is bang dat alles dan weer opnieuw
gedaan moet worden en verzandt. Ook de bestaande plannen. Ton geeft aan dat over de oversteek
bij de Plus nog geen enkele bewoner geïnformeerd is! Hij vraagt zich ook af waarom er bij het
Makado wel en bij de Zwanenburgstraat en de Plus nog steeds niets gedaan wordt?
Co memoreert dat er een stuk van 8 juni is, waarin staat dat de gemeente ermee bezig is. Het is nu
juli en nog geen resultaat!
Gemeente grond Hesselaan: Jack geeft aan dat de grond nog niet verkocht is en op de bewoners
actie is nog geen antwoord gegeven. De gemeente zou voor de zomer een beslissing nemen, maar
het is al zomer! Ton zegt dat het geen snippergroen is, maar beeld bepalend, dus het ligt
genuanceerder.
Groenvoorziening: Bas zegt dat er over de algemene groenvoorziening een tekening gemaakt is.
Subsidie aanvragen: Starters subsidie voor een Multi Cultidag. BBQ kramerslaan en de
Ornsteinlaan. Verder een slowcooker aanschaf in het eetcafé van de Wenck voor meerdere avonden
Met al deze aanvragen gaat de vergadering akkoord.
5. Rondvraag
Louise zegt dat de gemeente inefficiënt werkt, omdat het halve parkeerterrein van het Makado weer
afgesloten is voor een reparatie van een waterleiding.
Carel B merkt dat de ……….straat weer weggezakt is na een noodreparatie. Verder meldt hij dat de
Nedereindseweg erg slecht is op het laatste stuk vanaf het Banierhuis naar de Herenstraat. Bas
reageert hierop door aan te geven dat deze meldingen aan 14030 gedaan kunnen worden.
Ton vraagt waarom de 2 zebra’s bij het Makado wel beveiligd zijn met led verlichting maar de 3e
niet?
Han vraagt hoe het nu met de wijkcoördinatoren zit. Bas antwoordt dat Melanie na haar ziekte
gewoon weer terug komt maar tot die tijd er vervangers ingeschakeld worden.
Mavis kaart het hondenprobleem op het Nijpels aan en vraagt om een groter bord bij de speelplaats
waarop aangegeven wordt dat dit geen honden uitlaatplek is. Melden aan 14030!
Bas zegt dat de verhuur ruimte boven de antieke auto garage nog loopt.
Bram zegt dat we nog 6 weken hebben om te reageren op een afwegingskader voor het
bomenbestemmingsplan. Binnenkort wordt dat verwerkt op kadasterkaarten. Eigenlijk moeten we
een wijkschouw houden voor de bomen, Hij zal een uitnodiging sturen om de wijk door te lopen.
Johan geeft aan dat er voor de vernieuwing van de riolering van de Bakkerlaan nog geen actie is
ondernomen. Verder staan er voor de Plus zoveel fietsen geparkeerd op de stoep dat er geen
doorkomen aan is. Dit moet ook meegenomen worden met het totale plan voor de oversteek van de
Plus
Co zegt dat je op de 2 drempels van de Mendes da Costalaan richting Mondriaanlaan gelanceerd
wordt.
Bep geeft aan dat er met de dansfabriek een overeenkomst gesloten is dat de 55 plussers voor € 2,50
daar kunnen dansen. De groep bestaat uit 14 personen.
Over de kerstviering op de dierenweide is Bep met de winkeliers in gesprek geweest. Eind augustus
wordt dit vervolgd. Zij zoekt nog vrijwilligers om dit evenement te laten slagen. Jan geeft aan de
kerk te laten aanhaken, daardoor komen er meer vrijwilligers.
Marcel sluit vergadering en nodigt ieder uit voor een borrel en een hapje
Volgende vergaderingen: 25 sept, 6 nov en 18 dec.

