Notulen vergadering wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk
Datum: 16/01/2018
Aanwezig:

Quirien Groenendijk (voorzitter)
Peter Kops (wijkregisseur)
Belinda Leunis (gemeente)
Jannette Nieboer (wijkwethouder)
Wim v.d. Bas (Ver. v. Eigenaren W. de Rijkelaan)
Gonny Helmond (bewoonster Noordkade)
Henny Schenkels (bewonerscommissie Beetshoek)
Jeanne Kastelein (Ver. v. Eigenaren W. Bunninglaan)
Saskia v.d. Akker (Regenboogschool)
Ajit Ramchandani (bewoner Jacob Catslaan)
Cees Evers (bewoner Jacob Catslaan)
Sylvia Vink (toehoorder Wewa)
Bart Wiekart (toehoorder VVD)
Yvonne v.d. Tol (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Helga Westra, Agathe de Geus, Ageeth ten Raa, Patrick Hamburg, Cor
Teeuwen, Dick Ottevanger, Wim Konijn, Halvard-Jan Hettema, Martijn Kortleven

1.

Opening

Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De namen van de afwezigen
worden genoemd. Ook vermeld Quirien dat onze nieuwe wijkagent, Ron Jonker, alleen op verzoek
van de leden van het wijkplatform of op eigen verzoek de vergaderingen zal bijwonen.
2.

Nieuws uit de wijk

Quirien vermeldt dat we er niet in slagen om nieuwe mensen bij het wijkplatform te krijgen; het is
echter wel vrijwilligerswerk en we moeten een stap maken met het wijkplatform. Bewoners zijn via
de wijkkrant en het Hart van Holland opgeroepen waarbij 5 speerpunten gelanceerd zijn. Deze zullen
bij agendapunt 7a uit de doeken gedaan worden.
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Ajit geeft aan dat Dr. Alberts inmiddels in zijn nieuwe praktijk (Zorgcentrum Gouwe, samen met Dr.
Beeker) in de Oranjelaan is neergestreken. Het centrum omvat o.a. een apotheek, fysiotherapeut,
podoloog. De communicatie omtrent de verhuizing is niet zo goed gegaan; somige patienten zijn niet
van de verhuizing op de hoogte gesteld! Misschien is het een idee een stukje voor het nieuwe
centrum in de volgende wijkkrant op te nemen. Cees geeft aan dat hij het jammer vindt dat er nu
geen enkele huisarts meer aanwezig is in de Vondelwijk. Het pand is opgekocht door een projectontwikkelaar; ook de wijktuin zal hier in de toekomst niet meer kunnen blijven.

De verspreiding van de laatste wijkkrant is veel beter verlopen; toch is kort voor de vergadering
gebleken dat sommige straten toch geen wijkkrant ontvangen hebben. Zaak is echter wel het niet
ontvangen van de wijkkrant tijdig aan te geven en niet eerst een paar weken te wachten met het
melden hiervan.

De ijsbaan was een zeer geslaagd project. Het gemiddelde aantal kinderen lag op zo’n 50 a 55 per
dag; totaal zijn er in 12 dagen 600 kinderen wezen schaatsen. ’s Avonds was het niet druk en de baan
was wel echt voor kleinere kinderen bedoeld. Het project vraagt zeker om een vervolg.
3.

Mededelingen en ingekomen stukken

Vandaag zou het wijkbezoek (o.a. met Wim en Henny en de burgermeester) plaatsvinden; het is
echter voor de 2e maal uitgesteld en zal nu, onder voorbehoud, plaatsvinden op 29 maart a.s.
De website van het wijkplatform is niet meer in beheer van Carina Bergsma per 1 januari jl. Ajit geeft
aan dat hij de agenda en de notulen nog steeds mist op de website. Quirien zoekt iemand om deze
taak op te nemen en heeft het ook kenbaar gemaakt bij Stichting Vrijwilligerswerk.
Er is een nieuw declaratieformulier; Quirien zal het nieuwe formulier voor 2018 doormailen. Je kunt
dus geen oude formulieren van 2017 meer gebruiken.
Er heeft een enquete in de wijkkrant en het Hart van Holland gestaan over de communicatie met het
wijkplatform en hoe men het nieuws wil vernemen. Bij het voorzittersoverleg heeft iedere voorzitter
een aantal enquetes meegekregen om in te voeren op de computer; voor 24 januari zal er een uitslag
zijn.
Saskia geeft aan dat er weer een inloopavond komt betreffende de nieuwe scholenbouw; hetgaat dit
keer vooral over het ontwerp van de school, de groeninrichting rondom de school en de afwikkeling
van het verkeer. Deze avond zal worden gehouden op maandag 29 januari a.s. van 19.00 tot 20.30.
Wim geeft aan dat het bestuur van de Ver. V. Eigenaren van de W. de Rijkelaan eerder bijeenkomt
maar dat er bij de bewoners nog steeds niets van bekend is.
Via het algemene e-mailadres van het wijkplatform komen ontzettend veel mails binnen; veel van de
mails zijn afkomstig vanMichel Ramp van de W. Bunninglaan waarbij het voornamelijk om het groen
gaat; Peter en Belinda zijn van deze man op de hoogte en Quirien vraagt zich af of een persoonlijk
gesprek met hem misschien iets is?
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Sinds kort speelt het scheiden van afval een grote rol. Sinds 1 januari jl. is er een nieuw afvalsysteem
ingevoerd De openbakken voor GFT-afval bij de hoogbouw zijn tijdelijk tot de nieuwe bakken
geinstalleerd zijn maar door het open karakter staan ze vol met water en hebben katten en vogels
vrij spel. Peter geeft aan dat dit gekoppeld zal worden met het project Tent in de wijk.
Ook zijn er via het e-mailadres veel oplossingen geweest van de prijsvraag.
Er staan inmiddels 2 kleine minaretten op de Turkse moskee aan de Staringlaan. Er wordt overigens
niet opgeroepen tot het gebed.
Saskia geeft aan dat zij per 1 februari a.s. haar werk als directrice neer zal leggen; er komt tot de
zomervakantie een interim en met ingang van het nieuwe schooljaar komt er een nieuwe
directeur/directrice.
Quirien wil graag van alle leden weten wat zij wel of beslist niet binnen het wijkplatform willen doen.

`

4.

Vaststellen agenda

De agenda wordt aangenomen.
5.

Vaststellen verslag vorige vergadering (05-09-2017)

Pag. 1: Geen opmerkingen. Pag. 2: Geen opmerkingen. Pag. 3: punt 7a: bij de avond voor nieuwe
bewoners waren aanwezig Gonny, Jeanne (i.p.v. Henny) en Yvonne. Pag. 4: Betreffende de poortverlichting zal Quirien Ajit bijpraten. Pag. 5: Geen opmerkingen.

6.

Mededelingen wijkregisseur

Peter heeft geen mededelingen.
7. Bespreekpunten
a. Bespreken van de uitslag van de keuze van de bewoners uit de 5 speerpunten, en hoe nu
verder?Van de 2600 woningen waaronder de enquete verspreid is zijn 4 reacties binnengekomen
(waaronder Dhr. Konijn, Dhr. De Vries (sociaal domein) en Loes Lreckx (openbare ruimte en zwerfafval). Patrick wil graag met een tent in de wijk om te achterhalen wat bewoners willen (pilot voor 1
jaar). Morgen zullen er in de raad vragen over het afval gesteld worden.
Quirien wil voor de volgende vergadering van alle leden weten voor welke speerpunten zij kiezen.
Veiligheid en handhaving kan men beter koppelen met openbare ruimte. Wim ziet graag het eerst
Veiligheid en openbare ruimte opgepakt, Yvonne en Jeanne sociaal domein, Gonny en Henny veiligheid en openbare ruimte, Belinder burgerinitiatieven, Peter burgerinitiatieven en sociaal domein.
Quirien veiligheid. De overige leden van het wijkplatform zijn vanavond niet aanwezig.
8. Financien: Stand van zaken t.o.v. de begroting. Quirien geeft aan dat er van het
budget van 16.200,-- vanmorgen nog 11.200,-- verbruikt was, dus nog 5.000.—te gaan; er zijn echter
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nog enkele rekeningen onderweg. Het budget voor 2018 is ook weer 16.200,--. Voor de volgende
vergadering (13 maart a.s.) zal Quirien de begroting klaar hebben.
9. Rondvraag
Wim vraagt zich af of de BOA’s wel het geld terugverdienen van wat ze de gemeenschap kosten. En
Ajit meldt dat er een vlog is gemaakt van het interniew met hem tijdens de avond van de duurzaamheid. Hoe staat het met het vervolg op deze avond?
10. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.
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