Verslag Wijkoverleg West

Wijkoverleg West
Verslag

22 januari 2020

1

Verslag Wijkoverleg West

Inhoudsopgave
1 Opening en mededelingen / terugkoppeling jaarwisseling
1.1

Terugkoppeling jaarwisseling

3
3

2 Verslag vorige vergadering

4

3 Aanvragen wijkbudget/Stand van zaken in de wijk

5

3.1

Stand van zaken projecten in de wijk

5

4 Rondvraag/afsluiting
4.1

6

Afsluiting

6

2

Verslag Wijkoverleg West

1

Opening en mededelingen /
terugkoppeling jaarwisseling

Bewoner in nieuwbouwproject het Gewilde Westen. Hij wil graag zijn ongenoegen verkondigen over
de wijze waarop hij er woont en de wijze van communiceren door zowel Weboma en de gemeente. De
laatste tijd zijn er vervelende situaties ontstaan omdat de werkzaamheden van het binnenterrein niet
kunnen worden afgerond en de toegankelijkheid voor onbevoegden hierdoor is vergroot. Er hebben
inbraken in auto’s plaatsgevonden. Bewoners voelden zich genoodzaakt camera’s te plaatsen. De
bewoner voelt zich niet gesteund door de gemeente. Hij wil graag via het wijkoverleg steun krijgen.

1.1 Terugkoppeling jaarwisseling
Olof Waltman (brandweer), Pim de Wit (coördinator Toezicht en Handhaving) en Leon Verzijden
(wijktoezichthouder) waren werkzaam tijdens de jaarwisseling en koppelen hun bevindingen terug.
De presentatie zal aan de stukken van volgend wijkoverleg worden toegevoegd.
Er zijn geen grote incidenten geweest maar we kunnen niet spreken van een rustige jaarwisseling. Er
was sprake van voorvallen zoals het bekogelen van hulpdiensten waarbij een hulpverlener gewond is
geraakt. Kleine brandjes hebben plaatsgevonden maar grote branden zijn voorkomen. De brand in de
hal van Sportzaal Oost kon worden geblust waardoor de schade beperkt is gebleven. Er hebben ook
incidenten in Zuid en Tuindorp plaatsgevonden. Enige schade aan ruiten van scholen heeft
plaatsgevonden.
Er is veel aandacht besteed aan Vriendschapsplein en omgeving gezien de schade van vorig jaar.
Helaas is een deel van de ondergrond voor het spelen daar aangetast door verkeerd afsteken van het
vuurwerk door bewoners (jong en oud). Op de Burgemeester Knappertlaan heeft vernieling aan een
bushalte plaatsgevonden. In west zijn vier valbakken waarvan twee in het Volkspark en twee
ondergrondse containers in de brand gegaan, schade aan 4 verkeersborden en aan het Frans
Halsplein.
Preventieve aanpak door voorlichting in de wijken en op scholen, instellen van vijftien vuurwerkvrije
zones, gebruik maken van Oren en Ogen van de wijk heeft wel effect gegeven. In totaal: 2019 /2020
ruim € 33.000,Vragen / opmerkingen:
Wel of geen vuurwerk afsteken? Misschien een of twee vuurwerkshows? Diverse meningen worden
verkondigd. Het handhaven is hierbij wel een aandachtspunt.
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Verslag vorige vergadering

N.a.v. pagina 2 bij agendapunt 3. Over: Verordening Beheer Woonruimte voorraad – deze
verordening is op 19 december vastgesteld door de raad en per 1 januari gaat deze verordening in.
Structurele woonoverlast: Handhaving en toezicht meldt dat zij regelmatige controle houden op
hoekpand Genestetstraat
N.a.v. pagina 3. zie agendapunt 4. over: geen aanleg zebrapaden in 30 km zone - Bewoonster
Rembrandtlaan houdt een pleidooi voor terugkomst zebrapaden in de Rembrandtlaan in verband
onveilige situaties bij oversteken door snelheid van de auto’s. Zij overhandigt twee foto’s aan de
voorzitter. Bewoonster wil graag dat dit punt nogmaals besproken wordt met team
Verkeer/Mobiliteit. Actie voorzitter.
De schoolomgeving wordt nog bekeken door verkeersdeskundigen als een mogelijke plek om
gekleurde palen als attentiewaarde te plaatsen.
De Schildersbuurt is op dit moment nog woonerf, bij de herinrichting zal dit net als de
Schrijversbuurt 30 km zone gebied worden.
Een deelnemer vraagt of de deelnemers aan het verkeer die van rechts komen allemaal voorrang
krijgen dus zowel de fietsers als de voetgangers. Ja, dat is het geval.
Pagina 3. over: verkeersveiligheid Troelstralaan/Rembrandtlaan – er staat daar maar één keer een
bord wat aangeeft dat het om een 30 km zone gaat. Verzoek om een herhalingsbord. Deze vraag is
eerder negatief beantwoord maar voorzitter zal daar nogmaals aandacht voor vragen bij team
Verkeer/Mobiliteit.
Bewoner/organisator betrokken bij de G1000 ziet een mogelijkheid om dit als initiatief op te pakken
om het veiligheidsgevoel en de bewonersparticipatie te verhogen. Hij nodigt de aanwezigen uit voor
een volgende bijeenkomst op 22 februari in de Erker van 13.00-15.00 uur. Hij denkt dat er meer
gedaan kan worden met burgerschap en dat de activiteiten voor de wijk en de bewonersbelangen in
partnerschap gedaan moeten worden. Ook denkt hij aan een coöperatieve wijkraad maar zal daar op
een ander moment op terugkomen.
Pagina 4. bij agendapunt 6 over: overlast hoekpand Frans Halsplein – er zijn daar nog regelmatig
mensen aan te treffen die zich daar geruime tijd ophouden. De politie heeft inmiddels een gesprek
gehad met deze personen en hen gewezen op de consequenties. Bewoner oppert om als buren met
elkaar in gesprek te gaan. Voorzitter vindt dat een goed initiatief.
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Aanvragen wijkbudget/Stand van
zaken in de wijk

Magazine West juni : is goedgekeurd voor € 5500,- voor 5500 adressen.
Kids Time: wekelijkse activiteiten voor 2020: € 1500,-;
De Stichting Rolantino’s: vrijwilligersdag/feest voor € 170;
De Stichting Rolantino’s : sinterklaas: aangehouden in verband met vragen over de begroting.
Nagekomen bericht: goedgekeurd voor € 390
De Stichting Rolantino’s: kerst: aangehouden in verband met vragen over de begroting. Nagekomen
bericht: goedgekeurd voor € 500
Radio West voor het jaar 2020: aangehouden in verband met vragen over de begroting. Nagekomen
bericht: is voor € 2190 goedgekeurd .
Zijn de aanvragen openbaar? Nee. Regiegroep van bewoners uit West heeft mandaat van het college
en behandelt de aanvragen. In het wijkoverleg wordt de behandeling van de aanvragen
teruggekoppeld.

3.1 Stand van zaken projecten in de wijk
Experiment grofvuilacties in maanden februari, maart en april. Een deelnemer vraagt of die borden
tijdelijk zijn? Ja, de proef duurt drie maanden en dan gaan we evalueren wat we ermee gaan doen.
Bewoners zijn blij dat de communicatie in meerdere talen plaatsvindt.
LED- verlichting Burgemeester Knappertlaan: voorzitter meldt dat de sterkte van de Led verlichting
op zijn hoogst staat. Om met name het donkerste deel van de laan te verlichten zouden er extra
armaturen bijgeplaatst moeten worden. Mogelijkheden hiertoe worden onderzocht.
Natuurlijke Oevers (bij zwembad Zuid): dat gebied is gerealiseerd. Momenteel loopt voor de aanleg
van het groen de aanbestedingsprocedure.
Inloopbijeenkomst in Frankeland voor nieuwbouw van 62 zorgappartementen en een blok met
medische functies vindt plaats op 29 januari aanstaande.
Stand van zaken herinrichting FFL buurt: Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt: Er is een
nieuwe projectleider, Nicolai van der Val. In magazine West staat de stand van zaken opgenomen. De
herinrichting van Van Smaleveltstraat en Thomas a Kempisstraat hangt af van de ontwikkeling
tussen Weboma en de leverancier van de kratten voor de waterberging. Eerst moet het binnenterrein
gerealiseerd worden waarna vervolgens de straten kunnen worden aangepakt.
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Rondvraag/afsluiting

Melding over de garage Genestetstraat en het gebruik van parkeerplekken met het vermoeden voor
handel. Actie: Toezicht en handhaving.
Bewoner en klankbordgroep lid van de Schrijversbuurt meldt dat er nog restpunten zijn van de
herinrichting. Hij zal daarover nog contact zoeken met de projectleider.
Verzoek bewoner en hondenbezitter: houtsnipperpad op hondenuitlaatplek op de
Westfrankelandsedijk. Tweederde van het pad is blubberig. Voorzitter meldt dat het hondenbeleid dit
jaar wordt vormgegeven en vastgesteld. Voorzitter zal verzoek doorgeven.
Bewoner meldt dat hij vrijdags op de Buitenbeterapp een melding heeft gedaan en dat daar
maandagochtend op is gereageerd. Handhaving en toezicht bevestigt dit, melding heeft een
doorlooptijd van drie werkdagen.

4.1 Afsluiting
Het wijkoverleg wordt gesloten. Het volgend wijkoverleg vindt plaats op 11 maart 2020.
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