Verslag vergadering
Vergadering / project

Verslag bewonersplatform Weezenhof 3 oktober 2016
Aanwezig:

Hella Hogenboom (vz), J. van der Bent, N. Kamerbeek, T. Kerssemakers, J. de Kloet, J-W. Koten,
G. Lamers, B. Meijer, B. Noordijk, G. Petermann, B. Renckens, M. Salden, M. Smulders, M. Steegh,
W. Stuart, H. Viering, P. Vooijs, M. Wilhelm
Notulist:

Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Genodigden:

Mevr. Limbeek en M. Rutten, Veilig Verkeer Nederland
Extra afschriften voor:

Wethouder Wijkzaken, Griffie, Stg. Zevensprong
Actie door

H.Hogenboom

platform

Bestuur

B.Renckens

Behandeld/besloten door
1. Opening en vaststelling agenda:
De voorzitter Hella Hogenboom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
.
2. Presentatie Veilig Verkeer Nederland 30km-gebied:
Mevrouw Limbeek en de heer Rutten van Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn aanwezig om
informatie te geven over 30-km zones in een wijk. Een 30km-zone draagt bij aan de verkeersveiligheid. Naast 30km-stickers, die per straatpakket bij VVN kunnen worden aangevraagd, kan
ook de inrichting van een wijk op 30km-zone worden aangepast. VVN kan hier in adviseren. Met
dit advies kan de wijkvereniging in gesprek gaan met een verkeersdeskundige.
Het parkeerprobleem en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid rond de school kan ook
in gezamenlijkheid aangepakt worden. Ook hierin kan VVN adviseren.
De voorzitter zal contact opnemen met de school voor een presentatie vanuit VVN, gericht op de
verkeersveiligheid rond de school.
Het platform zal samen met de politie kijken wat qua inrichting in de wijk verbeterd kan worden op
het gebied van verkeersveiligheid. Dit onderwerp wordt ook meegenomen in het gesprek met
wethouder Frings op 18 oktober a.s.
3. Mededelingen:
 Stand van zaken Winkelcentrum:
Per 1 augustus zijn de gesprekken weer gestart. De stagnatie wordt veroorzaakt bij Woonzorg
Nederland. Hier wordt bij wethouder Frings navraag over gedaan. Het verbouwen van de
school is losgekoppeld van het winkelcentrum. Als Woonzorg Nederland zich terugtrekt, gaat
het winkelcentrum ook niet door. Het merendeel van de winkels is eigendom van één
vastgoedeigenaar. De gemeente wil alleen zorgwoningen. De gemeente gaat zelf niet
bouwen.
 De waterstanden bij het kanaal:
De cijfers van de waterstanden zijn niet openbaar. Dhr. Verhoeven wil al alles klaar is, in de
vergadering informatie komen geven. Als ten tijde van de volgende vergadering meer bekend
is, wordt hij hiervoor uitgenodigd. Er wordt een mail naar de gemeente gestuurd met het
verzoek om de gegevens vrij te geven.
 Skaeve Huse:
De Raad van State heeft het behandelen van de Skaeve Huse op die plek afgewezen. Er is
op 18 oktober a.s. door het bestuur van Platform Weezenhof met wethouder Frings een
afspraak gemaakt. Volgens het locatieonderzoek is een 2 e locatie in Weezenhof genoemd.
Zodra meer bekend is, komt het op de website of het wordt rondgestuurd.
3a. Info vanuit de Zevensprong
Er is weinig info vanuit de Zevensprong. Bart Noordijk meldt dat de gemeente een extern persoon
heeft benaderd om uit te zoeken hoe het met de Zevensprong gaat. Alle bestuursleden en enkele
ambtenaren zijn door JanWillem Koten geïnterviewd. Vertegenwoordigers van platforms uit
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Dukenburg worden op dezelfde manier benaderd. Het verslag dat gemaakt is door JanWillem
wordt eerst besproken. Daarna wordt gekeken of een nieuwe opzet van de Zevensprong gestart
moet worden.
3b. Publicatie schema de DUKENBURGER in 2016:
Kopij inleveren:
Verschijningsdatum:
21 oktober
9 november
17 november
14 december
4. Notulen platform d.d. 6 juni 2016:
De notulen van 6 juni 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 Agendapunt 8, sociale sofa, het ornament kost € 4.000,=. Dit is niet te bekostigen.
 Agendapunt 9, rondvraag, Netty Kamerbeek is teleurgesteld over het antwoord van de
gemeente betreffende de struiken met stekels vanaf de 90e straat die niet worden terug
geplant.
5. Punten vanuit de politie:
De wijkagent is niet aanwezig. Hij heeft zich niet afgemeld. Er wordt gevraagd of hij de volgende
vergadering wel aanwezig kan zijn.

G. Lamers

Bestuur

6. Wijk WhatsApp:
Het is een initiatief van bewoners in de wijk. Er staat een artikel over in de Dukenburger.
Martin Salden meldt dat BHW geïnteresseerd is. Draagvlak is van belang, evenals een beheerder
en coördinator en juist gebruik van de App.
Gerard Lamers zal zich erin verdiepen en komt er de volgende vergadering op terug.
7. Overnemen belangenvereniging Weezenhof:
De belangenvereniging wil er na vijf jaar mee stopen en de vereniging opheffen. Zij hebben zich
ingezet (geprocedeerd) in de zaak Skaeve Huse. Heleen Cruijssen heeft gevraagd of het bestuur
van het wijkplatform interesse heeft om de stichting belangenvereniging Weezenhof over te
nemen. Het bestuur heeft dit besproken en ziet geen bezwaren. De vereniging kan slapende
gehouden worden. Het kost geen geld. Het bestuur van het platform zou dan het nieuwe bestuur
van de belangenvereniging worden. Indien nodig, zou deze stichting gebruikt kunnen worden. Er
moet dan wel gekeken worden wie er dan in welk bestuur zitting neemt: er mag geen
belangenverstrengeling ontstaan.
Toon Kerssemakers wijst erop dat juridisch slapend houden wel consequenties heeft. De
belangenvereniging heeft leden en wat is het standpunt van de leden? De juridische kanten
moeten naast elkaar gelegd worden. Het is wel waard om het uit te zoeken. De
belangenvereniging moet het eerst nog voorleggen aan de leden. Er wordt aan de
belangenvereniging aangegeven, dat het bewonersplatform eerst het een en ander uitzoekt en er
later op terug komt. De belangenvereniging moet eerst binnen de eigen leden polsen of er geen
interesse is voor overname. De volgende vergadering wordt het geagendeerd met de juridische
onderbouwing.
8. Rondvraag:
 Gaby geeft aan dat in het kader van 50 jaar Dukenburg er op 12 november a.s. in de
Lindenberg een comedy night wordt georganiseerd.
 Bart Noordijk heeft gehoord dat Marjo van Ginneken binnenkort stopt, omdat zij een andere
functie heeft.
9. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.
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