Wijkplatform Zuid & Oost
Verslag vergadering 79
Datum

: 18 juli 2019

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: Gemeentehuis

Aanwezig: Hannie v.d. Wal (Wijkwethouder) Bert Mulder, Gerrit Uitbeijerse, Karin Nap,
Rob Esserboom, Peter Kops (wijkregisseur) Hugo Slootjes, Theo Verkleij, Arie Visser, Maarten
Stegmann en Anne Marie Brouwer.

Afwezig: m.k Manon Vermeulen, Wilma Niekerk, Sylvia Krol, Josca Esveld, Peter Timmer,
en Hans Ferber. z.k. Iram en Raiza Satteur

 Opening
-Rob opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, speciaal twee bewoners
van Onderlangs.



Mededelingen
-Rob meldt wie zich afgemeld heeft en speciaal Hans Ferber vanwege trouwdag en
gebroken vinger. Verduidelijkt tevens waarom de twee bewoners van Onderlangs
aanwezig zijn.



Vaststelling agenda
-Er zijn geen aanvullende agenda punten.



Concept verslag vergadering 6 juni 2019
-Er zijn geen opmerkingen over het verslag en wordt goedgekeurd.



Wat speelt er in de wijk
Communicatie,
-Maarten wil graag kopij voor de volgende editie in HvH.

Veiligheid /Infra,
-Gerrit de PAR schrijft een advies over de omgevingsvisie.
-Er wordt aandacht gevraagd voor een 2e Zebra oversteek ter hoogte van
de brug van het winkelcentrum
-Nadat diverse malen aandacht is gevraagd voor het opruimen van het zwerfafval op de
zondag heeft de gemeente hiertoe aan Promen opdracht gegeven, tot tevredenheid van
de centrum bewoners.
-De Politie controleert regelmatig in de parkeergarage, Sweco (beheerder)zorgt voor
toezicht tijdens de openstelling van de Parkeergarage.

Sociaal/Jeugd
Er is een aanvraag voor 25 ballen met het algemene wijkplatform logo.
-In de PAR wordt meer aandacht besteed over eenzaamheid in onze samenleving, in de
week van de eenzaamheid (oktober) zal daar de nodige aandacht aan worden besteed.
-Een bewoner van Zuid en Oost heeft diverse zelf gemaakte houten siervoorwerpen, de
vraag van de bewoners is of als hij deze van de hand doet die in een(door Z&O) aan te
schaffen Vitrinekast in wijkgebouw Zonnig-Zuid zou mogen worden neergezet, als het
bestuur van Zonnig-Zuid en de bewoner overeenstemming hebben bereikt komt men
daar op terug.

Milieu
-Op initiatief van ons wijkplatform en Dirk van der Eijk zijn er tot ieders tevredenheid een
aantal wijzigingen doorgevoerd op de voorgestelde beplanting op de Otweg. Dank gaat
ook uit naar Remco vande Brink van de gemeente die positief meegedacht/gewerkt
heeft.
-Dirk van der. Eijk is aanwezig geweest op een informatie bijeenkomst in Boskoop over
het voornemen een weg te realiseren dwars door polder Bloemendaal met aansluiting
op Henergouwerweg (207), als de plannen concreter worden zal het wijkplatform daar
de nodige aandacht aan besteden.

Nieuwe aanvragen bewoners
-Budget aanvraag Julianastraat voor een buurt bbq € 75.00 Rob heeft daar al akkoord
voor gegeven.
-De twee aanwezige bewoners van Onderlangs lichten hun aanvraag toe voor de
bijdrage van € 500.00 t.b.v. de groenstrook. Men wil de bedoelde groenstrook van af de
brug van de expeditie ruimte van AH tot aan het laatste brugje adopteren. Er wordt aan
de bewoners gevraagd of zij enkele offertes willen indienen voor de aan te schaffen
materialen, dan zal er door Wijkplatform een beslissing worden genomen.

-Opgemerkt wordt dat in een eerder stadium er daar ook al een aanvraag voor gedaan
maar is toen door de gemeente afgewezen. Peter Kops gaat intern navraag doen wat de
reden voor de afwijzing is geweest.

Gemeentelijke activiteiten
-Na de vakantie periode wordt er door de Provincie een aanvang gemaakt met het
vernieuwen van de gouwe oever.
-Op een eerder gestelde vraag of de Politie ook gezag heeft in de Parkeergarage wordt
bevestigend geantwoord ook daar is de plaatselijke APV van kracht.

Financiën
-Met ingang van 2020 wordt het budget voor alle Wijkplatforms met 25 % gekort dit
betekend voor Zui&Oost een korting van € 4.200,- en zullen er enkele posten worden
geschrapt. Het door Arie opgemaakte lijstje met items die geschrapt zouden kunnen
worden zoals, Wad cultuur, Jazz festival Nesse, Bentarun /Rotary, en zullen de voorzitters
zich gaan bezinnen over de post communicatie, specifiek het Wijknieuws en de
wijkkrant.
- Er wordt ook gekeken of de gelden voor de buurt bbq’s moeten worden afgeschaft, of
de randvoorwaarden daarvoor moeten worden aangepast, bijvoorbeeld dat het niet
meer vanzelfsprekend is alleen het aangevraagde budget ontvangen maar zal er ook een
tegen prestatie van de deelnemers worden gevraagd.

Rondvraag
-Hugo stelt de vraag waarom er nog een steeds een laag grind op het wandelpad op
Onder Langs, Peter zal dit navragen.

Volgende bijeenkomst 10 oktober 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis

-

