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Verslag Stichting Wijkpanel Aldlan
Donderdag 23 april 2020
Via Skype
_________________________________________________________
Punt 1 Opening
Otto opent de vergadering.
Ellen is afwezig.
Punt 2 Bespreekpunten
Enexishuisje: De schilders zijn aan het werk. Drie wanden zijn nu
beschilderd.
Groen Escheraquaduct: Het wachten is op een update van Ellen. Heeft
zij het plan naar het bewonersplatform opgestuurd en daar al een reactie
van?
Bewonersplatform: Alle bewonersinitiatieven moeten via het
bewonersplatform. Medewerkers van de gemeente van verschillende
afdelingen beoordelen het plan en bepalen hier wie het aanspreekpunt in
de gemeente wordt.
Overlast aquaduct
1. Via W van de gemeenten kwam een klacht binnen van N: het voetpad
langs het kanaal vanaf het nieuwe bruggetje tot de Weideflora wordt
door fietsers en brommers gebruikt. N klaagt over drukte overdag en
geluidsoverlast ’s avonds.
Het wp herkent het feit dat daar wel eens gefietst wordt, het is een korte
weg naar de Weideflora. Er zijn bij het wp echter geen klachten over
binnengekomen. Hoe ernstig is het? Zijn er bij de gemeente meer
klachten gekomen of is het mogelijk dat N overdrijft?
>> reactie naar W.
2. Dezelfde N heeft een klacht ingediend over zwemmers ter plaatse.
Een andere bewoner klaagde daar vorig jaar regelmatig over. C van wp
heeft ook omwonenden gesproken die er geen last van hebben.
Vorig jaar was afgesproken om met wp, gemeente en omwonenden bij
elkaar te komen om de klachten te bespreken en te bekijken of het nodig
is om daar iets te veranderen.
>> reactie naar wijkmanager: Is het mogelijk om binnenkort ter plekke
wat af te spreken met gemeente en bewoners? Een vergadering buiten?
3. Brief B gemeente over aanpassingen groen Fioringras. Het wp wordt
gevraagd om voor de 27e fiat te geven om daar tijdelijk geen onkruid te
wieden omdat de rozen verwijderd gaan worden.
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>> Reactie wp: Gaat ervan uit dat de gemeente bewoners van
veranderingen op de hoogte stelt. Wp kan geen akkoord geven voor iets
waar de bewoners nog niet over ingelicht zijn.
Wijkorganisatie:
Actie O: Zoekt contact met CP om te informeren hoe het bij hen gaat. Nu
alles stilstaat heeft de wijkorganisatie geen inkomsten. Hoe gaan zij met
de situatie om?
Wijkkrantoverleg
Actie S: Bellen met redactie over uitkomst overleg.
Bewegingscircuit
De oproep voor belangstellenden voor een jeu-de-boules-baan wordt in
de komende editie van de wijkkrant herhaald.
Actie C: Stuurt plan en voorstel locatie naar bewonersplatform. Hij heeft
het aanvraagformulier al in huis.
Wijkkrant
In de komende editie van de wijkkrant wordt een oproep gedaan voor de
speciale vakantie-editie, voor en door bewoners. Het eerste verhaal is al
binnen.
Actie S: Scholen en wijkorganisatie worden apart benaderd.
Bloembakken
Update Ellen moet nog.
Pleintje Keizerskroon
Fiat van bewonersplatform en er is een contactpersoon in de gemeente
aangewezen. Nu actie.
Website Aldlan
O reserveert domeinnaam en zoekt contact met nieuwe vrijwilliger
website.
>> S vraagt H wat nu de stand van zaken is.
H geeft aan dat het eerst dat nu eerst een programmeur gevonden moet
worden voor we verder kunnen. De vormgeving is zover klaar.
Jaarverslag
Het financiële overzicht wordt aangepast: de uitgaven worden iets meer
uitgesplitst. Voor de rest akkoord. Wordt gepubliceerd in komende editie
wijkkrant.
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Sluiting
Afspraak: over 2 weken weer skypecontact.

ACTIEPUNTEN
September 2019
Incidentmeldin-gen Otto
Bloembakken
Cor
Nylan

Maakt analyse
Informeert naar kosten om deze te
vergelijken met onze kosten
Nylan eigen kosten, volgend jaar
samenwerken.

Oktober 2019
Netwerkbijeenkomst Zuid
Jeu de boules

Otto

Planning agenda

Sylvia

December 2019
Aandachtpunt

Vraagt wanneer volgende bijeenkomst
is
Onderzoekt draagvlak voor locaties
Sylvia helpt Cor met tekst.

Cor

Op agenda
mei:
Sinterklaas
Burendag

Asfaltering Hempenserweg: De vertragende maatregelen zijn daar
nu grotendeels verdwenen. Er wordt weer hard gereden. Bewoners
zouden daarover aan de bel moeten trekken. Er zijn destijds
afspraken gemaakt over die maatregelen. Taak wijkpanel?
Zorg buurtbewoner Cor
Contact met familie Z over vernieling
openbaar groen achter hun tuin
Cor zoekt contact.
Januari 2020
Financiële
allen
bestuderen
Nadenken over bestedingen
overzicht
Informatieborden
Sylvia
Onderzoekt
Kosten nieuwe borden, mogelijkheid
verlichting
Allen
Nadenken
Nieuwe locaties
over
April 2020
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Verantwoording
2019

Otto

Stelt tekst op voor editie 2 wijkkrant

Contact
wijkorganisatie

Bijpraten

Contact Harmke
Kingma
Ontwerp
Enexishuisje

Bijpraten
Sylvia

Naar contactpersoon Maagdenpalm

Bewonersplatform

Contact Anja

Wijkkrant (3x)

Contact Harold

Ontwerpen Roy
naar email wp

Cor

Bloembakken

Ellen

Overlast aquaduct

O&S

Gast Julia
Foekema van
Stadskantine

Bepraten
Hoe verder?

