Wijkplatform Zuid & Oost
Verslag vergadering 76
Datum

: 7 februari 2019

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: Gemeentehuis

Aanwezig: Rob Esseboom (voorzitter), Anne Marie Brouwer, Josca
Esveldt, Dirk van der Eijk, Peter Kops, (wijkregisseur),Belinda Leunis
(medw.wijkregisseur),
Bert Mulder, Mandy Nap, Wilma van Niekerk, Iram Sattaur, Hugo
Slootjes, Maarten Stegmann, Peter Timmer (wijkagent),Gerrit
Uitbeijerse, Theo Verkleij, Arie Visser, Hans Ferber (notulist)
Toehoorders: Andrea Bakhuizen (VVD),Jaap Bardelmeier (WEWA),
Juliette Brandenburg (D66), M.Vermeulen (Woonpartners,Hannie
van der Wal (Wijkwethouder)
Afwezig: Gerard Breugem (CDA), Anne Dijkstra, Halverd Jan
Hettema (PVDA/GL), Pieta Ramchandani(VVD), Frans Schwiebbe
(CDA)
Met kennisgeving afwezig:
Sylvia van der Krol (PCW), Karin Nap, Raiza Sattaur,



Opening/Mededelingen
Rob opent de vergadering en geeft het woord aan Margaret Vos,
communicatieadviseur duurzaamheid van de gemeente, die een presentatie zal
houden over Transitie Visie Warmte.
In 2021 moet de gemeente een plan hebben waarin staat wie en wanneer welke
buurt aardgasloos zal worden.
In dit plan een tijdsverloop van de gehele operatie. Bijdragen van inwoners en
wijkplatforms worden gevraagd als onderbouwing voor dit plan.
Er wordt gevraagd naar de financiële consequenties van dit omvangrijke project.
Dat moet allemaal uitgedokterd worden in het plan.
Margaret vraagt wie interesse heeft om mee te denken.

Hugo, Rob en Maarten melden zich aan.
Toegezegd wordt dat wij een kopie van de presentatie krijgen.
Rob bedankt Margaret voor de presentatie.


Vaststelling agenda
Geen aanvullingen op de agenda.



Concept verslag vergadering van 13 december + het doorlopende actiepunt.
Er komen diverse meningen op tafel met betrekking tot vertrek het als lid van het
wijkplatform van Rens van der Meer.
Rob benadrukt nogmaals de consequenties van deelname aan het wijkplatform en
verzoekt een ieder voor input en meewerken bij die onderwerpen die je aanspreken.
Verder wordt het verslag goedgekeurd met dank aan de notulist.



Project eenzaamheid.
Hugo trapt af en geeft aan dat eenzaamheid niet alleen bij ouderen bestaat maar ook
bij de jeugd.
Bijkomend probleem is dat mensen niet aangeven dat zij eenzaam zijn en dat
verkleint ook de mogelijkheid te helpen en te ondersteunen.
Wilma heeft de suggestie om iedere dag iemand te bezoeken.
Rob geeft aan dat er diverse instanties bezig zijn met dit thema.
Hij zal een afspraak maken met deze instanties om te kijken hoe het WPL
ondersteuning kan bieden aan dit thema.
Gesuggereerd wordt te vragen naar “goede voorbeelden”



Rob geeft het woord aan Peter Timmer.
Peter is de wijkagent en zit al 10 jaar bij de politie. Hij is blij dat er in juli 2 agenten bij
komen zodat de taken beter verdeeld kunnen worden.
Hij loopt ook wel eens s’nachts een ronde en verbaast zich er dan over hoeveel
deuren niet zijn afgesloten.
Hij adviseert om altijd de deur op het nachtslot te doen ook al is men maar even weg.
Telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en bij nood 112.
Peter is te bereiken via email: peter.timmer@politie.nl
Wilma vraagt naar het nut van een buurtapp. Die is er zeker volgens Peter
Ideaal als het maar gebruikt wordt voor het doel waarvoor het is.
Rob bedankt Peter.



Wat speelt er in de wijk?



Communicatie
Kopij naar Maarten voor de website en facebook en naar Anne voor facebook.
De politie heeft ook een facebookpagina.



Veiligheid / Infra
Gerrit, er komen eindelijk zakpalen in het winkelcentrum ter bevordering van de
veiligheid.
Er komt nog een brief waarin de openingstijden staan.



PAR.
Geen informatie, eind maart is er een vergadering.



Gemeentelijke activiteiten.
- De provincie brengt een 2e damwand aan bij de Kouwe Hoek
- Na de bouwvak bij de Burgemeester Trooststraat
- In april komt er een bewonersavond
- Aan het Spui worden bomen gerooid.
- Er komt een onderzoek naar de brug Kanaaldijk/Kouwe Hoek
- Groot onderhoud Victorwijk is aanbesteed
- Toestellen van drie speeltuinen worden gekeurd
- Rioolwerkzaamheden Brugweg in verband met wateroverlast.
- Boomfeestdag 13 maart
- 23 maart opschoondag
Wilma mist de melding over: Jaar rond schoon. Meedoen met Opschoondag levert
de deelnemer € 25, - op terwijl bewoners die een jaar lang daarmee bezig zijn niets
krijgen.
Zij vindt het ook jammer dat Jaar rond schoon en de Opschoondag te veel als twee
zaken worden gezien terwijl zij veel meer samenhang tussen de twee zou willen zien.
Hugo vraagt wat de radioreclame oplevert. Dat is niet bekend. Wordt door RTW niet
bijgehouden. Maarten meent echter dat niet geschoten altijd mis is.
Marketing opschoondag gaat via Hart van Holland en flyers. Hugo vraagt naar de
flyers, die liggen in de tent
In iedere tent is een wethouder voor de opening om 09.00 uur.



Financiën
Arie bespreekt het jaaroverzicht.
Rob vraagt naar de borden voor de Bloemendaalse Polder.
Het ontwerp is gemaakt, ze zijn heel mooi. Op de borden komt ook een logo van het
wijkplatform
Rob vraagt naar akkoord voor een bijdrage voor de buurttafel, € 400, - en voor
Robotica € 125, - (per WPL).
Beide akkoord.

•

Rondvraag
Hugo deelt een flyer uit met betrekking tot Vertrouwenspersonen Sociaal Domein.
Wilma heeft geprobeerd de afvalenquête in te vullen, gaat moeilijk.
Maarten helpt met aanwijzingen.
Rob sluit de vergadering.
Volgende vergadering is op 4 april 2019 in het gemeentehuis.

