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1 Opening en mededelingen  

Afmeldingen: LH, AV, VH en VV 

 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, hij heet iedereen welkom voor deelname aan het 

wijkoverleg Zuid.  

 

Wim vd Veerdonk en John Vrijenhoek nemen per 1 januari deel aan het Wijkoverleg Zuid ipv Kees v 

Nijnatten, Alfred Meulstee en Mari Dingenouts. Jannie Strik, bestuurslid van de Vriendenstichting 

Zwembad Zuid heeft ook belangstelling het wijkoverleg te bezoeken. Wij heten hen welkom. 
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2 Verslag bijeenkomst  12 november 
2018 

Het verslag d.d. 12 november 2018 wordt nagelopen, zowel inhoudelijk als tekstueel. 

 

Pagina 1 

Agendapunt 2. over: de doorstart van de Argos Mobiel -  Mieke Wigmans is er nog niet aan 

toegekomen om contact op te nemen hierover met de Argos. 

Agendapunt 2. over: Schoon Zuid, Punt uit! – Een deelnemer klaagt dat de wijk ondanks dit initiatief 

er niet zo schoon uitziet. Voorzitter wijst op de mailing met de tussenstand die iedereen heeft 

ontvangen. Hij zorgt dat het onderwerp op het volgende overleg op de agenda staat. 

 

Pagina 2 

Agendapunt 2. over: het hondenspeelveld onder de Havendijk – de voorzitter geeft aan dat het 

College dringend heeft verzocht om het initiatief te laten voorbestaan.   

 
Pagina 5 

Agendapunt 6. over: Buurtpreventie – een deelnemer vraagt of het werkgebied van de medewerkers 

van Buurtpreventie hetzelfde gebied is als waar de Wijkboa’s actief zijn. Dat klopt.  

 

Pagina 6. 

Agendapunt 8. over: Braderie a/d Maasboulevard – Een deelnemer vraagt of de wijkBoa al contact 

heeft opgenomen met de organisatie van deze braderie. De wijkboa geeft aan dat dat is gebeurd. De 

data van de komende braderieën zijn genoteerd.  

Agendapunt 8. over: de Platanen aan de Willemskade – Leon Verzijden legt uit dat deze bomen niet 

nog meer kunnen worden gesnoeid dan nu al het gedaan word.  

Agendapunt 8. over: Storingen in het net van Stedin en het melden van deze storingen – Leon 

Verzijden zegt dat deze meldingen direct kunnen worden doorgegeven aan 14010. 

 

Pagina 7 

Agendapunt 8. over: de adviesraad sociaal domein -  Een deelnemer wenst wat meer informatie te 

verkrijgen over de recent opgeheven raad Sociaal Domein. De voorzitter komt er de volgende keer op 

terug.  

 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen, de notulen van het wijkoverleg Zuid d.d. 12 november 2018 

zijn vastgesteld, met dank aan de notulist.  
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3 Terugblik Oud en nieuw door de 
wijkboa’s Henk van der Lee en John 
van Vliet 

Vanuit handhaving was er een vuurwerkteam actief. Er zijn 13 processen verbaal opgemaakt.  

Het was relatief rustig in Zuid. Alleen wel hogere schade dan vorig jaar. Er zijn er vier verkeersborden 

vernield, één afvalbak (€ 800,- ) en er is één container (€ 6200,- ) in brand gestoken.  

 

 

3.1 Reacties 

Er is onduidelijkheid over de kerstbomen. Zouden ze nu wel of niet worden opgehaald. 

Aandachtspunt voor de komende jaarwisseling.  

Die twee abri’s op de Havendijk en de Willem de Zwijgerlaan zijn niet gesneuveld tijdens Oud en 

Nieuw.  

Is de pakkans daadwerkelijk vergroot aan de hand van het vuurwerkdetectiesysteem en waren er 

aanhoudingen, vraagt een deelnemer. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. De politie 

maakte overigens ook gebruik van het systeem. Er is een aantal aanhoudingen verricht. Verder gaat 

er ook een preventieve werking van uit. Het was dit jaar relatief rustig in de stad. 

 

Vervolgens wordt gesproken over de overlast in de Groenelaan: bezorgscooters, rommel op straat, 

hard rijden. Verder vermoeden een aantal aanwezigen dat de avondwinkel illegaal drank verkoopt en 

sigaretten aan jonge kinderen. En vaak na 22.00 uur nog open is. De wijkboa’s geven aan dat er al 

vaker is gecontroleerd, maar niets illegaals is aangetroffen. Ze houden het in de gaten. 
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4 Acties voor AED in Zuid 

Een trotse Wijnanda van Buurtpreventie Zuid vertelt over de actie om in de wijk een aantal AED’s 

aan te schaffen die ook in de avonduren zijn te gebruiken. Waarom is dat belangrijk? De meeste 

AED’s hangen in gebouwen en winkels. Als die sluiten is de AED niet meer bereikbaar. Het is 

belangrijk dat er in de wijk een aantal AED’s hangt dat ook ’s avonds en ’s nachts bereikbaar is voor 

de vrijwillige hulpverleners. Elke seconde telt immers!  

 

Sabine heeft zich aan gemeld bij de actie op de website van de Hartstichting. Vanuit Buurtpreventie is 

vervolgens gecollecteerd in de wijk. De reacties waren over het algemeen heel positief. Ook is Nolet 

benaderd. Zij hebben aangegeven financieel bij te willen dragen. Ook het bestuur van Hof in Zuid 

heeft stevig bijgedragen. Er is een aannemer gevonden die de AED’s straks gratis gaat ophangen. Al 

met al is er zoveel geld opgehaald dat we maar liefst vier AED’s kunnen worden geplaatst! 

 

Twaalf  wijkbewoners kunnen een training krijgen om de AED te bedienen. Wijnanda van 

Buurtpreventie is vrijwilligers aan het ronselen. Ze maakt een afspraak met het Rode Kruis voor de 

training. 
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5 Presentatie WOT  Zuid 

Maarten-Jan Hoekstra, coördinator van WOT Zuid, geeft een presentatie over de werkzaamheden 

van het WOT in Zuid. De taken zijn erg divers: signaleren, activeren, organiseren en faciliteren. 

Voorbeelden: het inloopspreekuur, doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleningen en het 

afleggen van huisbezoeken. Waar nodig worden (kleinschalige) activiteiten georganiseerd om thema’s 

te bespreken en informatie te geven. Bijvoorbeeld tijdens een koffie-ochtend. Het WOT begeleidt ook 

de straatteams. Vanwege de feestdagen hebben de straatteams een kerstboom gekregen.  

Meest voorkomende problematieken: 1. financiën, 2. werk en opleiding, 3. huiselijke relaties, 4. GGZ 

5. Maatschappelijke participatie.  

Het WOT werkt nauw samen met ondernemers, scholen, vrijwilligers, verenigingen, kerken, 

stichtingen, wijk- en bewonersverenigingen. In samenwerking met Woonplus en Stroomopwaarts 

zijn er trajecten opgezet voor schuldhulpverlening en het tegengaan van huisuitzettingen. Andere 

samenwerkingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld de Pot van Zuid en het beweegtraject met de 

beweegcoach.  

Voor wat betreft klanttevredenheid scoort het WOT gemiddeld een 7,5.  

 

5.1 Reacties 

-Werken jullie ook samen de Voedselbank? We vullen voor de Voedselbank als het nodig is 

formulieren in.  

-Er is nog gesproken over de zin en overlast van de hondenspeelplaats onder de Havendijk, ook een 

project dat door het WOT wordt begeleidt. De meningen verschillen. 

-Deelnemer zegt dat hij zich als vrijwilliger geruime tijd vanuit Humanitas heeft ingezet voor mensen 

met financiële problemen. Hij vraagt zich af of de aanpak van deze problematiek nu beter loopt. 

Maarten-Jan geeft aan dat mensen met schulden zich de laatste tijd sneller melden bij het WOT. 

Leon Verzijden  is ook crisismanager. Hij maakt gebruik van de diensten van het WOT bij het 

constateren dat van een vervuilde woning of bij de opvang na brand.  

-In de flyer staat dat het WOT in het weekend dicht zijn. Is er een piketdienst?  Er is een crisisdienst. 

Na het weekend verkrijgt het WOT dan informatie vanuit bijv. de politie of Handhaving over 

bepaalde personen of huishoudens en bij overdracht gaat men vervolgens op huisbezoek.  
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6 Wijkbudget 

Er zijn drie aanvragen binnengekomen. 

 

-Hof in Zuid - Bingo Dansant. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 450,-. 

-J&S - Playbackshow/Nieuwjaarsborrel. Deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 160,-. 

-Bijeenkomsten voor Senioren met muziek. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 

1.710,- . 

 

Er is een verzoek van de regiegroep Centrum binnengekomen zij willen graag een kijkje nemen bij de 

regiegroep Zuid. Ze zijn van harte welkom.  
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7 Mededelingen vanuit de gemeente / 
stand van zaken langlopende 
kwesties 

Smiley’s (locatie en metingen)  Leon Verzijden (Wijktoezichthouder) licht het schema toe waarop de 

analyse snelheid staat vermeld over de periode van 22 november t/m 21 december 2018. De 

metingen komen van de smiley’s aan de Nieuwe Maasstraat, de Lekstraat en de Groenelaan. De 

meeste voertuigen reden niet te hard, zo’n 85 procent van de auto’s reden daar 25 kilometer per uur 

gemiddeld.  

 

7.1 Reacties  

-Wat gaan jullie hier mee doen? De smiley’s die in de wijk staan opgesteld zijn niet bedoeld om mee 

te bekeuren. Aan de hand van de snelheidsmetingen bepalen we of het bij herinrichting van de straat 

noodzakelijk is om een verkeersremmende maatregel te nemen.  

De volgende keer komt de smiley vanuit de Lekstraat aan de Havendijk ter hoogte van de 

Poortugaalsestraat. Met de klankbordgroep Rivier naar Stad is afgesproken om een smiley in te 

zetten langs de route waar de bus rijd (waardoor verkeersdrempels niet mogelijk zijn).  

-Waarom geen flitspalen? Binnen een 30 km zone wordt geen flitspaal geplaatst. Het is aan de 

gemeente om de snelheid te reguleren.  

-Schouw werkgroep Buitenruimte : Leon Verzijden (wijktoezichthouder) organiseert op korte termijn 

weer een schouw. 

-Op zaterdag 9 februari is er weer een open huis bij de gemeente. Er zijn rondleidingen en 

presentaties. En u kunt genieten van het uitzicht vanaf de 14e etage. U bent welkom op het 

Stadskantoor van 13.00-16.30 uur. 

-Binnenkort komen er twee verkiezingen. Op 20 maart de provinciale statenverkiezingen en de 

waterschappen en op 23 mei de verkiezingen voor het Europees parlement. Er wordt nog gezocht 

naar leden van het stembureau en stemmentellers. Er staat een vergoeding tegenover. Aanmelden 

kan bij de wijkregisseur. 
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8 Rondvraag en Sluiting 

-Er is altijd sprake van parkeerleed bij evenementen en braderieën. Via welk telefoonnummer  kan ik 

de gemeente dan bereiken? Dat kunt u doen via 14010. Dat werkt niet in het weekend, klaagt een 

deelnemer. Als het heel dringend en urgent is dan wordt u via 14010 in het weekend doorgeschakeld 

met de afdeling Toezicht & Handhaving.  

-Het glijbaantje op het Rozenburgplein staat nog steeds in de hekken. Leon Verzijden geeft aan dat de 

ondergrond op een later moment wordt bewerkt. Er is een bepaalde temperatuur nodig vanwege de 

lijm. 

-Mieke Wigmans deelt een flyer uit met een uitnodiging voor het project de taarten van J&S. Die 

taarten gaan ze maken met de kinderen tussen de 5 en 12 jaar. En dit J&S projectje is gestart om met 

name de opa’s en oma’s te bedanken of in het zonnetje te zetten. Vindt uw (klein)kind het leuk om 

hier aan mee te doen? Laat het weten via: 06-53283235 of contact@jsprojecten.nl. 

-Een bewoner geeft aan dat het digitaal aanvragen van wijkbudget best gecompliceerd is. De 

wijkregisseur geeft aan dat dat onder meer te maken heeft met de aanpassing van de gemeentelijke 

website. De website is nu toegankelijk voor blinden en slechtzienden.   

-Ik zie de agenda en allerlei leuke projecten daarover zou ik best een presentatie willen zien, bijv. Van 

Rivier tot Stad of over de Havendijk, suggereert een deelnemer. Daar zijn de meesten het wel mee 

eens. De wijkregisseur zorgt ervoor dat dat op de agenda komt.  

-Een file op de Havendijk die is een kilometer lang vlak voor aanvang van de braderie, waarom laten 

ze die mensen er niet gewoon eerder door, vraagt een deelnemer. Dat komt omdat de mensen die de 

kramen huren allemaal tegelijk komen om het terrein op te gaan meestal is dat rond 8.00 uur.  

-De containers zitten vaak vol. Als u constateert dat er vuil is bijgeplaatst dan kunt u dat melden via 

14010 of de Buitenbeter app.  

-Hoge bussen die fout geparkeerd staan wat doen we er aan? Als bussen niet aan de maat voldoen, 

dan gewoon doorgeven via het contactnummer van de gemeente.  

-De Maastuin aan de maasboulevard ziet er steeds mooier uit. Er zijn zo’n vijf vrijwilligers en twee 

gastvrouwen en een gastheer. De bloementuin is ingezaaid. In de zomer wordt het een groot feest. 

Wilt u meehelpen? U bent van harte welkom! https://www.facebook.com/maastuin/ 

-De Vrienden van Zwembad Zuid delen een persbericht uit.  De Vrienden willen graag dat het 

zwembad wordt omgebouwd tot een multifunctioneel sportcentrum met zwembad. De voorzitter zet 

het initiatief op de agenda van het volgende wijkoverleg.  

 

8.1 Sluiting 

Het wijkoverleg Zuid wordt om 22.00 uur afgesloten. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun 

komst en bijdrage.  

 

Het volgend wijkoverleg Zuid zal plaatsvinden op maandag 8 april om 19.30 uur. 
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