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Via Skype
_________________________________________________________
Punt 1 Opening
Otto opent de vergadering.
Skypeverbinding met Ellen lukt niet, zij praat mee per telefoon.
Doel vandaag:
Bespreken wat er speelt en doorloopt, wat er opgepakt moet worden.
Bespreken hoe we als wijkpanel ons werk gaan doen.
Punt 2 Vaststellen verslag februari
Doen we volgende keer.
Punt 3 Vaststellen agenda
Otto heeft een agenda opgesteld als leidraad.
Klacht overlast Hoornbloem
Volgens dhr. K heeft de gemeente hem naar het wijkpanel gestuurd om
het verwijderen van het bankje te regelen.
Cor heeft met hem gesproken en aangegeven dat het wijkpanel alleen
wat kan doen als er draagvlak onder medebewoners is. Cor heeft van de
buren vernomen dat dit niet het geval is. Medebewoners willen het
bankje behouden.
Dhr. K heeft daarna op info@wijkpanel aangegeven dat volgens Cor het
wijkpanel met hem eens was en tevens verzocht of het wp het weghalen
van het bankje met de gemeente wilde regelen. Onjuiste info dus.
Wijkpanel beschouwt zaak als afgedaan.
>>> leerpunt: checken bij wijkmanager of het klopt dat klachtindiener
doorgestuurd is naar wijkpanel
>>> klachten altijd eerst laten melden bij 14058
Enexishuisje
T heeft een ontwerp gestuurd. Wp enthousiast over.
Actie S: Beantwoordt zijn mail en stuurt het ontwerp door naar
contactpersoon Maagdenpalm.
Actie C: Stuurt ontwerpen R door naar info@wijkpanelaldlan.nl.
Wat betreft de financiering is afgesproken dat T en R dat onderling
regelen. Wp betaalt afgesproken bedrag.
Groen Escheraquaduct
De 5000 euro van de bewonerscheque staat op de rekening van het
wijkpanel. Hoeveel hiervan gebruikt gaat worden voor het groeninitiatief
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van bewoners o.l.v. Ellen is nog niet bekend. Er moet nog een begroting
worden opgesteld. Het plan en de handtekeningenlijst zijn nu eerst ter
goedkeuring naar de gemeente (bewonersplatform) verstuurd.
Actie S: Belt met wijkmanager over de precieze rol van het
bewonersplatform. Bij de inrichting van de speeltuintjes wat het niet
nodig om het via dat platform te laten lopen. Hoe zit dat precies?
Geluidsschermen
Door mensen aan de overkant is bezwaar gemaakt tegen de verhoging
van de schermen. De hoorzitting die hierover georganiseerd zou worden
is voorlopig uitgesteld. Wordt vervolgd.
Overlast aquaduct
De gemeente heeft de eerste melding alweer binnen over overlast bij de
steigers van het aquaduct. Het plan was om een bijeenkomst te
organiseren met wijkpanel, omwonenden en gemeente. Dat kan nu niet.
De vaarroute zorgt voor meer recreatie (dat zou moeten kunnen), maar
ook voor overlast. Wat zou dat laatste kunnen voorkomen? Een andere
inrichting? Borden plaatsen?
Samenscholingen mogen in deze tijd sowieso niet, daar moet een BOA
voor ingeschakeld worden.
Actie O & S
Stadskantine
Op de lange baan. F zou deze wp-vergadering bijwonen. Nog over
hebben hoe we hiermee omgaan.
Wijkorganisatie
Actie O: Zoekt na Pasen contact met CorP om te informeren hoe het bij
hen gaat. Nu alles stilstaat heeft de wijkorganisatie geen inkomsten. Hoe
gaan zij met de situatie om?
De nieuwe wethouder wil in gesprek met het bestuur van de
wijkorganisatie. Wijkmanager heeft een skype vergadering afgeraden.
Wordt vervolgd.
Ellen heeft contact gehad met A over het project van de moestuin bij het
wijkgebouw. Ligt nu stil.
Wijkkrantoverleg
Actie S: Bellen met redactie over uitkomst overleg.
Bestemmingsplan Aldlanstate
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Ligt ter inzage. Tot 20 mei kunnen zienswijzen ingediend worden. Otto
ziet geen reden om te reageren. Mail gemeente is doorgestuurd naar M.
Misschien dat andere bewoners wel bezwaar willen maken.
Bewegingscircuit
Hessel (initiatiefnemer hardloopgroepje) en Harmke Kingma van BV
Sport hebben inmiddels contact met elkaar.
Actie O: Belt met H over voortgang bewegingscircuit
Actie S: Vraagt HP de oproep in de wijkkrant voor jeu de boules
liefhebbers te herhalen.
Wijkkrant
Actie S: Contact met HP tot wanneer tekst voor verantwoording wp
ingeleverd kan worden.
Idee: een special (vakantie editie) op kosten van het wijkpanel. Kosten
blijken ongeveer 2500 zijn. In de komende wijkkrant komt een oproep
aan alle bewoners om met verhalen, teksten, tips en puzzels etc. te
komen. Editie gepland voor juli.
Ook aangeven dat wijkpanel budget heeft voor 1,5 meter activiteiten in
coronatijd. Dit ook communiceren met poster.
Bloembakken
Besluit: Ellen geeft opdracht tot aanbrengen bloembakken aan
lantarenpalen en langs stenen brug bij de Oase. Er is budget voor
gereserveerd en in deze tijd is er behoefte aan wat fleurigs.
In het najaar vervolg bespreken. Mogelijk andere opties?
Pleintje Keizerskroon
Ook dit initiatief is op route naar het bewonersplatform. Sylvia heeft
bewoners aangegeven dat ze al kunnen starten met werkzaamheden
aan hun tuinafscheidingen, maar dat ze daar dan wel eerst een
begroting voor moeten indienen.
Wijkagent
Onze wijk heeft nog geen nieuwe wijkagent toegewezen gekregen. Anja
wist dit niet, maar houdt het nu in de gaten.
Sluiting
Afspraak: over 2 weken weer skypecontact. Otto eerst bilateraal met
Ellen om te kijken waarom het niet werkt.
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ACTIEPUNTEN
September 2019
Incidentmeldin-gen Otto
Bloembakken
Cor
Nylan
Oktober 2019

Maakt analyse
Informeert naar kosten om deze te
vergelijken met onze kosten

Netwerkbijeenkomst Zuid
Jeu de boules

Otto

Vraagt wanneer volgende bijeenkomst
is
Onderzoekt draagvlak voor locaties

Planning agenda

Sylvia

Cor
Op agenda
mei:
Sinterklaas
Burendag

December 2019
Aandachtpunt

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
Januari 2020
Financiële
allen
bestuderen
Nadenken over bestedingen
overzicht
Informatieborden
Sylvia
Onderzoekt
Kosten nieuwe borden, mogelijkheid
verlichting
Allen
Nadenken
Nieuwe locaties
over
April 2020
Verantwoording
Otto
Stelt tekst op voor editie 2 wijkkrant
2019
Contact
wijkorganisatie

Bijpraten

Contact Harmke
Kingma

Bijpraten
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Ontwerp
Enexishuisje

Sylvia

Naar contactpersoon Maagdenpalm

Bewonersplatform

Contact wijkmanager

Wijkkrant (3x)

Contact HP

Ontwerpen R naar
email wp

Cor

Bloembakken

Ellen

Overlast aquaduct

O&S

Gast JF van
Stadskantine

Bepraten
Hoe verder?

